A queda da Casa de Usher
(THE FALL OF THE HOUSE OF USHER, 1839)
il sapientiae odiosus acumine nimio.
SÊNECA
Durante todo aquele triste, escuro e silencioso dia outonal, com o céu encoberto por
nuvens baixas e opressivas, estive percorrendo sozinho, a cavalo, uma região rural
singularmente deserta, até que enfim avistei, com as primeiras sombras da noite, a melancólica
Casa de Usher. Não sei por quê, mas, assim que entrevi a construção, um sentimento de
intolerável tristeza apoderou-se de meu espírito. Digo intolerável porque essa impressão não
era suavizada por qualquer sensação meio prazenteira, porque poética, com que a mente
geralmente recebe até mesmo as mais sombrias imagens naturais de desolação e de terror.
Observei a paisagem à minha frente: a casa simples e a simplicidade do aspecto da
propriedade, as paredes frias, as janelas semelhando órbitas vazias, os poucos canteiros com
ervas daninhas e alguns troncos esbranquiçados de árvores apodrecidas — e senti na alma
uma depressão profunda que não posso comparar a nenhuma sensação terrena senão ao que
experimenta, ao despertar, o viciado em ópio: o amargo retorno à vida cotidiana, o terrível
descair de um véu. Havia um frio, uma prostração, uma sensação de repugnância, uma
irrecuperável aflição de pensamento que nenhum excitamento da imaginação conseguiria
forçar a transformar-se em algo sublime. Que era, parei para pensar, que era que tanto em
perturbava ao contemplar a Casa de Usher? Era um mistério completamente insolúvel, e eu
não conseguia controlar as sombrias imagens que me enchiam a cabeça enquanto refletia isso.
Fui forçado a socorrer-me da conclusão nada satisfatória de que existem, sem dúvida,
combinações de objetos naturais muito simples, que têm o poder de nos afetar assim, embora a
análise desse poder se situe em considerações além de nossa perspicácia. Era possível,
pensei, que um mero arranjo diferente nos pormenores da cena, dos detalhes do quadro,
bastasse para modificar, ou talvez, parar suprimir sua capacidade de provocar impressões
aflitivas. Com essa ideia na cabeça, guiei o cavalo até a margem íngreme de um fosso negro e
sinistro cujas águas paradas refulgiam junto a casa e contemplei, com um arrepio ainda mais
forte do que antes, a imagem invertida e modificada dos arbusto cinzentos, dos lívidos troncos
de árvores e das janelas semelhantes a órbitas vazias.
Apesar disso, era nessa desolada mansão que eu tencionava passar algumas semanas. O
proprietário, Roderick Usher, havia sido um de meus joviais amigos de infância, mas muitos
anos tinham se passado desde o nosso último encontro. Uma carta, no entanto, que me chegara
recentemente numa parte distante do país? uma carta dele? exigia pela insistência de seu teor
resposta pessoal. A caligrafia revela agitação nervosa. O remetente falava de aguda doença
física, de opressiva perturbação mental e do intenso desejo de me ver, como seu melhor e na

verdade único amigo pessoal, com a intenção de lograr, pela alegria de minha companhia,
alguma alívio para sua doença. A maneira pela qual tudo isso e muito mais coisas foram ditas
e o manifesto estado de espírito expresso no pedido impediram-me qualquer hesitação e por
esse motivo obedeci na mesma hora ao que ainda considerava como um convite muito
estranho.
Apesar de, quando crianças, termos sido companheiros íntimos, eu na verdade
conhecia pouco meu amigo. Sua reserva sempre tinha sido excessiva e habitual. Eu sabia, no
entanto, que sua família, muito antiga, distinguia-se havia muito tempo pela peculiar
sensibilidade de temperamento, demonstrada ao longo de muitos séculos em notáveis obras de
arte e que ultimamente se manifestava em repetidos atos de generosa e discreta caridade e
também na apaixonada devoção pela complexidade da ciência musical, talvez ainda mais do
que por suas belezas naturais e fáceis de reconhecer. Fiquei sabendo também de um fato
incrível: o tronco da linhagem dos Usher, embora tão antiga, nunca tinha produzido qualquer
ramo duradouro. Em outras palavras, a família se perpetuara apenas em linha direta e assim
continuava, com variações bem poucos importantes e temporárias. Era essa deficiência,
pensava eu, enquanto repassava em pensamento a perfeita harmonia entre o aspecto da
propriedade e o caráter de seus moradores, imaginando a possível influência que aquela podia
ter exercido, ao longo dos séculos, sobre estes? era essa deficiência, talvez, de um ramo
colateral e a consequente transmissão direta, de pai para filho, do patrimônio e do nome da
família que haviam ao longo dos tempos identificado ambas de tal modo que fundiram o título
original da propriedade na estranha e equívoca designação de Casa de Usher? designação que,
na mente dos camponeses que a utilizavam, parecia servir tanto para a família quanto para a
mansão da família.
Eu disse que o único efeito da minha experiência um tanto infantil de olhar para o fosso
havia sido aprofundar aquela primeira impressão. Sem dúvida, quando tomei consciência do
rápido aumento de minha superstição (por que não usar esse termo?), isso serviu
principalmente para intensificar o próprio aumento. Tal é, sei disso há muito tempo, a lei
paradoxal de todos os sentimentos fundados no terror. E pode ter sido por essa única razão
que, ao levantar os olhos de sua imagem no fosso para a própria mansão, surgiu-me na mente
uma estranha visão? tão estranha, de fato, que só a menciono para mostrar a intensa força das
sensações que me sufocavam. Minha imaginação mostrava-se tão excitada que realmente
acreditei que em volta da mansão e da propriedade pairava uma atmosfera especial, própria
do lugar e de seus arredores, atmosfera que não se relacionava como o ar do céu, emanando
antes das árvores apodrecidas, das paredes cinzentas, do fosso silencioso? um vapor místico e
pestilento, espesso, entorpecido, sutil e lívido.
Afastando do espírito o que devia ser um sonho, examinei mais atentamente o aspecto
real do edifício. Sua característica principal parecia ser a extrema antiguidade. Fora grande a
descoloração causada pelos séculos. Minúsculos fungos cobriam todo o exterior, pendendo
dos beirais qual fina e emaranhada teia. Mas nada disso indicava grande destruição. Nenhum
bloco de alvenaria tinha desmoronado, mas parecia haver um profundo contraste entre o
encaixe ainda perfeito das partes e as péssimas condições de cada pedra. Isso me lembrou
muito a enganosa integridade de antigas peças de madeira que apodreceram por longos anos

em algum porão esquecido, sem serem perturbadas pelo sopro do ar exterior. Afora esse
indício de grande decadência, porém, a construção não mostrava nenhum sinal de falta de
segurança. Talvez o olho de um observador mais atento conseguisse descobrir uma fenda
quase imperceptível que riscava a frente do edifício desde o telhado, descendo em ziguezague pela parede até mergulhar nas águas turvas do fosso.
Observando tudo isso, atravessei a cavalo o curto carreiro que levava até a casa. Um
cavalariço levou minha montaria, e avancei pelo arco gótico do vestíbulo. Um criado de andar
furtivo conduziu-me então, calado, por muitas passagens escuras e tortuosas, até o gabinete de
seu patrão. Muitas das coisas que vi pelo caminho contribuíam, não sei como, para fortalecer
os imprecisos sentimentos de já falei. Os objetos à minha volta? os entalhes do forro, as
sombrias tapeçarias das paredes, o negrume de ébano do assoalho e as fantasmagóricas
armaduras que retiniam quando eu passava? eram coisas com que eu estava, ou devia estar,
familiarizado desde a infância, mas, embora não hesitasse em reconhecê-las como tais, ainda
me espantava ao perceber como eram estranhas as visões que essas imagens tão comuns
produziam em mim. Numa das escadas, cruzei com o médico da família. Julguei ver em sua
fisionomia uma expressão desanimada e perplexa. Cumprimentou-me agitado e afastou-se. O
criado então abriu uma porta e me levou até a presença de seu patrão.
Achei-me numa sala muito ampla e alta. As janelas, compridas, estreitas e pontudas,
tinham peitoris tão afastados do assoalho de carvalho negro que era impossível alcança-los.
Fracos raios de luz avermelhada penetravam pelas vidraças guarnecidas com rótulas, só
conseguindo tornar visíveis os objetos próximos mais volumosos. O Olhar, porém, lutava em
vão para perceber os cantos mais distantes da sala ou os recessos do forro em abóbada
guarnecido com entalhes. Sombrias cortinas pendiam das paredes. O mobiliário era excessivo,
desconfortável, antigo e gasto. Os muitos livros e instrumentos musicais que jaziam dispersos
não conseguiam dar vitalidade alguma ao ambiente. Senti que respirava uma atmosfera de
tristeza. Uma ar de severo, profundo e irrecuperável desalento pairava sobre as coisas e
impregnava a tudo.
Assim que entrei, Usher levantou-se do sofá onde estava deitado ao comprido e
cumprimentou-me com calorosa vivacidade, na qual havia muito, de inicio julguei, de
cordialidade forçada, do esforço constrangido de um homem de sociedade entediado. Mas,
olhando seu rosto, convenci-me de sua perfeita sinceridade. Sentamos e, por alguns momentos,
como ele não falava nada, fiquei olhando-o com um sentimento misto de piedade e espanto.
Com toda a certeza, nenhum homem jamais se transformara tão terrivelmente, em período tão
curto, quanto Roderick Usher! Só com muita dificuldade consegui admitir que o homem
doentio diante de mim era o mesmo companheiro de infância. No entanto, suas feições sempre
tinham sido notáveis: tez cadavérica; olhos grandes, líquidos e luminosos, sem comparação;
lábios um tanto finos e muito pálidos, mas de conformação extremamente bela; o nariz, com
delicado desenho hebraico, mas exibindo narinas largas, incomuns nesse tipo; o queixo
finamente delineado, revelando, pela ausência de volume, carência de energia moral; cabelos
mais finos e macios que os fios de uma teia. Todos esses traços e mais o extraordinário
desenvolvimento da fronte combinavam-se num aspecto difícil de esquecer. E agora, com o
mero exagero desses traços e da expressão que costumavam mostrar, havia tal mudança que

cheguei a duvidar de que era com ele que falava. A cadavérica palidez da pele e o brilho
agora sobrenatural dos olhos, acima de tudo, surpreendiam-me e até me aterravam. O cabelo
sedoso também tinha crescido descuidadamente e como, por causa da textura muito fina,
flutuasse em vez de cair nos lados do rosto, eu não conseguia, mesmo com esforço, vincular
sua expressão fantástica com qualquer ideia de simples humanidade.
Fiquei abalado ao perceber logo certa incoerência nas maneiras de meu amigo, certa
inconsistência, e logo descobri que isso se devia a um série de fracos e inúteis esforços para
dominar tremor frequente, uma excessiva agitação nervosa. Eu estava preparado para
encontrar algo assim, não só por sua carta, mas também pela lembrança de certos traços
juvenis e pelas conclusões deduzidas de seu estado físico e de seu temperamento. Suas
atitudes alternavam da vivacidade ao desânimo. A voz variava, rapidamente, passando da
trêmula indecisão (quando seu ardor parecia tornar-se profundamente entorpecido) para o tipo
de energética concisão, para a abrupta, pesada, lenta e oca articulação, para a fala arrastada,
controlada, gutural e perfeitamente modulada que se pode observar nos bêbados contumazes e
nos fumadores de ópio irrecuperáveis, durante os períodos mais intensos de excitação.
Foi assim que ele se referiu ao objetivo de minha visita, de seu grande desejo de me
ver e do alívio que esperava encontrar em minha companhia. Depois, falou por algum tempo
do que achava da natureza de sua doença. Segundo ele, era um mal de família e de nascença,
para o qual já tinha perdido a esperança de encontrar remédio; mera perturbação nervosa,
disse logo em seguida, que sem dúvida ia passar logo. A doença se manifestava numa série de
sensações antinaturais. Algumas, enquanto as ia descrevendo, me deixaram interessado e
confuso, apesar talvez de que tenham influído os termos usados e a forma geral da descrição.
Ele sofria, e muito, de doentia exageração dos sentidos: só tolerava o mais ínspido alimento;
não podia usar senão roupas de determinadas texturas; os perfumes de todas as flores
pareciam-lhe sufocantes; até a luz mais suave lhe torturava os olhos e só os sons especiais dos
instrumentos de cordas não lhe provocavam horror.
Compreendi que ele estava escravizado por uma espécie anormal de terror.
— Vou morrer — disse ele. — Devo morrer nesta loucura lamentável. Assim, assim e
de nenhuma outra forma é que vou me perder. Abomino os fatos do futuro, não em si mesmos,
mas por seus resultados. Estremeço diante da ideia de qualquer incidente, até mesmo o mais
trivial, que possa afetar essa intolerável agitação da alma. Não tenho, na verdade, aversão
pelo perigo, a não ser em seu efeito absoluto: o terror. Neste deplorável estado de abatimento
sinto que mais cedo ou mais tarde chegará um momento em que vou ter de abandonar ao
mesmo tempo a vida e a razão, na luta com o fantasma sinistro do MEDO.
Descobri também, aos poucos e através de pistas equívocas fragmentadas, outro traço
singular de seu estado mental. Ele estava acorrentado a certas impressões supersticiosas
quanto à casa em que morava e da qual, por longos anos, não se aventurava a sair… a uma
influência, cuja suposta força foi narrada em termos vagos demais para reproduzir aqui…
influência que alguns detalhes da matéria e da forma da mansão familiar tinham, às custas de
longo sofrimento, conseguindo exercer sobre seu espírito… efeito físico que as paredes e
torres cinzentas e o sombrio fosso onde elas refletiam tinham acabado por exercer sobre o
moral de sua existência.

Ele admitia, porém, embora com hesitação, que grande parte do desalento que sofria
talvez tivesse origem mais natural e bem mais palpável: na séria e prolongada doença (na
verdade, na morte evidentemente próxima) de uma irmã adorada, sua única companheira por
longos anos, sua única e última parenta nesta terra.
— A morte dela? disse ele, com amargura que nunca esquecerei? tornará (a ele, fraco e
sem esperanças) o último representante da antiga raça dos Usher.
Enquanto falava, Lady Madeline (pois era assim que se chamava) passou pela parte
mais distante do aposento e, sem notar minha presença, desapareceu. Olhei-a com profunda
surpresa e uma ponta de medo? e, no entanto, não encontrava explicação para esses
sentimentos. Uma sensação de estupor me sufocava, enquanto seguia com os olhos seus
passos. Quando uma porta, afinal, se fechou atrás dela, meu olhar procurou instintiva e
ansiosamente o irmão, mas este escondera o rosto nas mãos, e só pude perceber que uma
palidez maior que a normal tinha tomado conta dos dedos magros, pelos quais escorriam
muitas lágrimas emocionadas.
A doença de Lady Madeline vinha desafiando, por muito tempo, a habilidade dos
médicos. Apatia permanente, progressivo enfraquecimento físico e crises frequentes, mas
passageiras, caráter parcialmente cataléptico eram o diagnóstico incomum. Até então ela tinha
resistido firmemente contra o avanço da doença, recusando-se a cair de cama, mas no final da
tarde de minha chegada ela sucumbiu (como me contou o irmão, à noite, com indescritível
agitação) ao poder destruidor do mal. E compreendi que a visão de relance de seu vulto seria
provavelmente a última e que não veria mais a moça, pelo menos com vida.
No decorrer dos dias seguintes, seu nome não foi mencionado por Usher ou por mim.
Durante esse período dediquei-me vivamente a aliviar a melancolia de meu amigo.
Pintávamos e líamos juntos; ou eu ouvia, como num sonho, as arrebatadas improvisações que
ele fazia em sua eloquente guitarra. E assim, à medida que aumentava a intimidade que ia me
revelando os recessos mais íntimos de seu espírito, mais amargamente eu percebia quão
inúteis seriam as tentativas de alegrar aquela mente da qual a escuridão, como uma qualidade
inerente e ativa, vertia sobre todos os objetos do mundo físico e moral um incessante radiação
de tristeza.
Ficarão para sempre gravadas em minha memória as muitas horas solenes que passei a
sós como o chefe da Casa de Usher. Mas nunca conseguiria dar uma ideia do caráter exato dos
estudos ou das ocupações em que ele me envolvia ou me conduzia. Uma idealidade excitada e
altamente desequilibrada lançava um brilho sulfuroso sobre todas as coisas. Suas longas
cantigas fúnebres soarão para sempre em meus ouvidos. Entre outras coisas, lembro-me
dolorosamente de certa estranha alteração e amplificação da romântica melodia da última
valsa de Von Weber. Quanto às pinturas em que extravasava sua elaborada fantasia e que se
metamorfoseavam, pincelada por pincelada, até atingir uma indefinição que me causava
estremecimentos ainda mais emocionantes, pois eu não sabia por que estremecia? quanto a
essas pinturas (tão vívidas que até hoje tenho suas imagens diante dos olhos) em vão me
esforçaria para retirar delas apenas uma pequena parte, passível de ser traduzida por simples
palavras escritas. Através da extrema simplicidade e crueza do desenho, ele retinha e
dominava a atenção. Se algum mortal jamais pintou uma ideia, esse mortal foi Roderick Usher.

Para mim, pelo menos, na situação em que então em encontrava, dessas puras abstrações que o
hipocondríaco conseguia projetar nas suas telas surgia um terror intenso e intolerável,
assombro que nem de longe jamais senti nas fantasias (sem dúvida brilhantes) de Fuseli, mas
ainda assim concretas demais.
Uma das criações fantasmagóricas de meu amigo em que esse espírito abstrato não era
tão rígido pode ser descrita, ainda que pobremente, em palavras. Era um quadro pequeno,
representando o interior de uma câmara ou túnel imensamente longo e retangular, com paredes
baixas, lisas, brancas e sem qualquer interrupção ou adornos. Certos detalhes do desenho
conseguiam dar muito bem a ideia de que essa escavação ficava a uma extrema profundidade,
abaixo da superfície da terra. Não se via qualquer abertura em toda a sua vasta extensão nem
se percebiam tochas ou qualquer outra fonte de luz artificial. No entanto, uma torrente de
intensos raios jorrava, tudo banhando num esplendor cadavérico e antinatural.
Falei há pouco do estado mórbido do nervo auditivo, que tornava intolerável qualquer
música para esse sofredor, com exceção de certos efeitos de instrumentos de cordas. Foram,
talvez, os estreitos limites a que ele se limitava na guitarra que deram origem, em grande
parte, ao caráter fantástico de suas execuções. Mas a fervorosa facilidade de seus improvisos
era inexplicável. Deviam ser e eram, tanto nas notas quanto nas palavras de suas loucas
fantasias (pois ele muitas vezes acompanhava a música com improvisações verbais rimadas),
resultado da intensa e imperturbável concentração mental de que já falei antes, só observáveis
nos momentos de maior excitação artificial. Lembro-me facilmente das palavras de uma
dessas rapsódias. Fiquei, talvez, tão impressionado quando ele as cantou, porque, na corrente
subjacente ou mística de seu significado, julguei perceber, pela primeira vez, que Usher tinha
plena consciência da instabilidade de sua mente altiva sobre seu trono. Os versos, intitulados
“O Palácio Assombrado”, eram quase exatamente assim:
I
No mais verde de nosso vales,
Por bons anjos habitado,
Outrora um belo e rico palácio,
Radiante palácio, se erguia.
Nos domínios do rei Pensamento,
Lá estava ele!
Nunca serafim algum abriu as asas
Sobre tão bela obra.
II
Bandeiras amarelas, gloriosas, douradas,
Em seus telhados flutuavam, ondulando
(Isso, tudo isso, ocorreu nos velhos tempos
De antigamente)
E toda suave brisa que brincava,
Naqueles doces dias,
Pelos muros pálidos e engalanados,
Um sublime perfume desprendia.

III
Quem passava por esse vale feliz
Por duas janelas luminosas via
Espíritos deslizando, musicais,
Ao som de alaúde bem afinado,
Em volta de um tronco, onde sentava-se
(Porfirogênito (1)!),
Na grandeza de sua glória muito justa,
O senhor desse reinado.
IV
Pela bela porta do palácio
Brilhante com pérolas e rubis,
Ia passando, passando, passando,
E sempre mais cintilando,
Uma tropa de Ecos cujo doce dever
Era apenas cantar
Com vozes de insuperável beleza,
A viva sabedoria do rei.
V
Mas vultos maus, trajados de luto,
Atacaram o alto reino do monarca;
(Ah, choremos, pois nunca mais
O dia vai nascer para ele, o desolado!)
E, em volta do palácio, a glória
Que brilhava e florescia
Não passa agora de mal lembrada história
Dos velhos tempos sepultados.
VI
E quem passa agora pelo vale,
Pelas janelas rubras vê
Enormes formas que fantásticas se movem,
Ao som de melodia discordante;
Enquanto isso, como rio terrível,
Pela pálida porta se precipita
Para sempre uma hedionda multidão
Que gargalha, mas não mais sorri.
Lembro-me bem de que as sugestões despertadas pela balada nos levaram a uma linha
de pensamento em que se tornou manifesta uma opinião de Usher, que menciono não tanto por
causa de sua novidade (pois outros homens (2) já pensaram desse modo), mas devido à
insistência com que ele a defendia. Essa opinião, em termo gerais, afirmava que todos os
vegetais têm sensibilidade. Mas, na imaginação desordenada de Usher, essa ideia tinha
assumido caráter ainda mais ousado e chegava, sob certos aspectos, ao reino das coisa

inorgânicas. Não encontro palavras para expressar toda a extensão, ou melhor, a sincera
espontaneidade de sua convicção. Tal crença, no entanto, relacionava-se (como já insinuei
antes) com as pedras cinzentas da mansão e seus antepassados. As condições para essa
sensibilidade eram realizadas, imaginava ele, no método de colocação das pedras e na ordem
com que tinham sido organizadas, assim como na dos muitos fungos que as cobriam e nas
árvores agonizantes que existiam em volta, mas, acima de tudo, na longa e imperturbável
duração desse arranjo e na sua duplicação nas águas paradas do fosso. A prova (a prova dessa
sensibilidade) podia ser encontrada, dizia ele (e me assustei ao ouvir tal coisa), na lenta mas
inegável condensação de uma atmosfera que lhes era própria em torno das águas e das
paredes. O resultado podia ser percebido, acrescentou ele, na influência silenciosa, mas
perturbadora e terrível, que vinha moldando havia séculos o destino de sua família e que
fizera dele, como eu podia ver agora, aquilo que ele era. Essas opiniões dispensam
comentário e não farei nenhum.
Nossos livros — os livros que durante anos constituíram grande parte da existência
mental do doente — estavam, como se pode supor, em harmonia absoluta com esse caráter
fantasmagórico. Lemos juntos, atentamente, obras como Vert Vert e a epístola La Chartreuse,
de Gresset; Belphegor, de Maquiavel; Céu e inferno, de Swendenborg; Viagem subterrânea
de Nils Klimm, de Holberg; Quiromancia, de Robert Flud, de Jean D`Indaginé e de De la
Chambre; Jornada às distâncias azuis, de Tieck; e Cidade do sol, de Campanella. Um dos
volumes preferidos era uma pequena edição in-oitavo do Directorium Inquisitorum, do padre
dominicano Eymerico de Gerona; e havia passagens de Pomponius Mela (3), sobre os velhos
sátiros africanos e mitológicos, sobre os quais Usher era capaz de sonhar durante horas. Seu
maior prazer, no entanto, era a leitura de um raro e curioso livro em gótico in-quarto, o manual
de uma igreja esquecida, as Vigiliae Mortuorum secundum Chorum Ecclesiae Maguntinae.
Eu não podia deixar de pensar no estranho ritual descrito nesse li vro e na sua provável
influência sobre o hipocondríaco quando, uma noite, depois de me informar repentinamente
que Lady Madeline havia morrido, ele disse que tinha intenção de manter o corpo por quinze
dias (antes do enterro definitivo) em uma das muitas câmaras subterrâneas existentes no
interior da mansão. A razão profana para essa estranha atitude, no entanto, era tal que não me
sentia à vontade para discutir. Como irmão, tinha sido levado a essa resolução (assim me
contou ele) por causa da natureza incomum da doença da falecida, de certas perguntas
inconvenientes e ansiosas feitas pelos médicos e por causa da localização distante e exposta
do jazigo da família. Não posso negar que, ao lembrar do rosto sinistro da pessoa que
encontrei na escada no dia em que cheguei àquela casa, não senti nenhum impulso para me
opor a uma preocupação que me parecia inofensiva e de forma alguma antinatural.
A pedido de Usher, ajudei-o nos preparativos do sepultamento provisório. Depois de
colocar o corpo no caixão, nós dois, sozinhos, o levamos até o lugar de descanso. A câmara
em que o deixamos (e que estivera fechada por tanto tempo que nossas tochas, quase apagadas
pela atmosfera abafada, não nos permitiram examinar) era pequena, úmida, sem nenhuma
entrada para a luz e situada a grande profundidade, exatamente debaixo da parte da mansão
onde estava o meu quarto de dormir. Aparentemente, tinha sido usada em remotos tempos
feudais para as piores finalidades de cárcere privado e, mais recentemente, como depósito de

pólvora ou de alguma outra substância altamente inflamável, pois parte do chão e todo o
interior da longa arcada que percorremos para chegar até ali estavam cuidadosamente
revestidos de cobre. A porta, de ferro maciço, tinha sido igualmente protegida. Quando girava
as dobradiças, seu imenso peso fazia um som incrivelmente agudo e áspero.
Após depositar nossa triste carga sobre cavaletes nesse horrendo lugar, abrimos
parcialmente a tampa do caixão, ainda não parafusada, e olhamos o rosto da morta. A incrível
semelhança entre irmão e irmã me chamou a atenção, e Usher, adivinhando talvez meus
pensamentos, explicou-me num murmúrio que ele e a falecida eram gêmeos e que afinidades
de natureza quase incompreensível sempre existiram entre eles. Mas nossos olhares não se
demoraram muito tempo sobre a morta, pois era impossível fitá-la sem se perturbar. A
enfermidade que assim levara ao túmulo a jovem senhora tinha deixado, como é normal em
todas as doenças de natureza estritamente cataléptica, um arremedo de coloração no seio e no
rosto e uma sombra de sorriso nos lábios, que é tão terrível na morte. Recolocamos e
parafusamos a tampa do caixão e, fechando a porta de ferro, voltamos abatidos para os
cômodos pouco menos sinistros dos andares superiores da mansão.
Então, passados alguns dias de amarga tristeza, ocorreu uma nítida mudança nos
sintomas da perturbação mental de meu amigo. Seu modo de ser habitual desapareceu. Suas
ocupações diárias eram negligenciadas ou esquecidas. Ele vagava a esmo de sala em sala,
com passos apressados e irregulares. A palidez de seu rosto assumiu, se isso é possível, um
tom ainda mais cadavérico, mas a luminosidade de seus olhos dissipou-se completamente.
Não se ouvia mais o tom áspero de sua voz, como às vezes sucedia antes, e um trêmulo
balbucio, como se estivesse tomado de horror extremo, passou a caracterizar o seu modo de
falar. Houve momentos, na verdade, em que pensei que sua mente sempre agitada estava em
luta com algum segredo opressivo, empenhando-se em reunir coragem para contá-lo. Outras
vezes era eu levado a atribuir tudo aquilo à inexplicável confusão da loucura, pois o via fitar
o vazio durante horas, numa atitude da mais profunda atenção, como se estivesse ouvindo
algum som imaginário. Não era de admirar que seu estado me causasse terror e me
contaminasse. Senti-me aos poucos, inexoravelmente, invadido pela estranha influência de
suas fantásticas mas impressionantes superstições.
Foi especialmente ao me deitar, já tarde da noite, sete ou oito dias depois de
colocarmos o corpo de Lady Madeline na câmara, que percebi toda a força de tais
sentimentos. O sono não se aproximava de minha cama e as horas ecoavam-se lentamente.
Lutei para controlar o nervosismo que me dominava. Esforcei-me por acreditar que muito,
senão tudo o que estava sentindo, se devia à perturbadora influência da soturna mobília do
aposento, das tapeçarias escuras e esfarrapadas que, movidas pelo sopro de uma tempestade
que se formava, oscilavam de modo irregular nas paredes e roçavam inquietas pelos adornos
do leito. Mas meus esforços foram inúteis. Um tremor incontrolável aos poucos tomou conta
de meu corpo e, afinal, instalou-se sobre meu próprio coração o íncubo de uma comoção
inteiramente infundada. Sacudindo essa sensação com um arquejo e um sobressalto, ergui-me
dos travesseiros e, sondando com o olhar a escuridão do aposento, prestei atenção e ouvi? não
sei por quê, talvez por um instinto que me aguçou o espírito? ruídos baixos e indefinidos que
nas pausas da tempestade, a longos intervalos, vinham não sabia de onde. Dominado por forte

sentimento de horror, inexplicável e por isso mesmo impossível de suportar, vesti-me
rapidamente (pois senti que seria impossível dormir naquela noite) e tentei livrar-me,
caminhando de um lado para outro pelo aposento, do estado penoso em que me achava.
Logo depois de iniciar as idas e vindas, um leve ruído de passos numa escada próxima
me chamou a atenção. Logo reconheci que era Usher. No instante seguinte, ele bateu de leve
em minha porta e entrou, trazendo um lampião. Seu rosto estava, como sempre cadavérico,
mas além disso havia uma espécie de riso louco em seus olhos, e, e, seu modo de proceder,
uma histeria evidentemente contida. Seu aspecto me aterrou, mas qualquer coisa era preferível
à solidão por mim suportada durante tanto tempo e acolhi sua presença com grande alívio.
— E você não o viu? — perguntou ele de repente, depois de olhar em volta por alguns
momentos, sem silêncio. — Não o viu? Mas espere! Você vai ver.
Assim dizendo — e enquanto protegia cuidadosamente o lampião — correu para uma
das janelas e a escancarou para a tempestade.
A impetuosa fúria das rajadas de vento quase nos levantou do chão. Era na verdade
uma noite tempestuosa, mas ainda assim bela e espantosamente singular no seu terror e
perfeição. Aparentemente, um redemoinho juntara todas as suas forças ao nosso redor pois
ocorriam frequentes e violentas mudanças na direção do vento, e a extrema densidade das
nuvens (tão baixas que pareciam pesar sobre os torrões da mansão) não nos impedia de
observar a viva velocidade com que deslizavam de todos os pontos, chocando-se umas contra
as outras, sem desaparecer ao longe. Digo que nem mesmo a sua extrema densidade nos
impossibilitava de perceber isto, embora não pudéssemos vislumbrar a lua ou as estrelas, nem
havia ali qualquer clarão de relâmpagos. Mas tanto a superfície inferior das imensas massas
de vapor agitando como todos os objetos terrenos das proximidades brilhavam, por efeito de
uma luz antinatural que provinha de uma exalação gasosa ligeiramente luminosa e
perfeitamente visível que envolvia toda a mansão como uma mortalha.
— Você não deve… não pode ficar olhando para isso! — eu disse, estremecendo, a
Usher, enquanto o afastava com leve violência da janela e o fazia sentar. — Essas
manifestações que tanto perturbam você são meros fenômenos elétricos, nada incomuns, ou
talvez tenham origem nas exalações malcheirosas do fosso. Vamos fechar esta janela. O ar está
gelado e é perigoso para sua saúde. Eis aqui um de seus romances favoritos. Vou ler para
você, e assim passaremos juntos esta noite terrível.
O volume antigo que peguei era o Mad Trist (Assembleia do loucos) de Sir Launcelot
Canning. Disse que era um dos favoritos de Usher mais como triste gracejo do que a sério,
pois, na verdade, sua prolixidade vulgar e estéril muito pouco continha que pudesse interessar
à idealidade elevada e espiritual de meu amigo. Era, porém, o único livro à mão? e nutri a
vaga esperança de que a excitação que então agitava o hipocondríaco talvez encontrasse algum
alívio (pois a história das perturbações mentais está cheia de anomalias desse tipo), até
mesmo nos excessos de imaginação que eu ia ler. A julgar pelo ar de intensa vivacidade como
que ouvia, ou parecia ouvir a leitura, podia congratular-me pelo êxito de minha tentativa.
E Ethereld, que tinha por natureza coração audaz e agora se sentia muito forte, graças
ao vigor do vinho que havia bebido, não gastou mais tempo em discutir com o eremita, que em
verdade tinha caráter obstinado e malicioso. Sentindo a chuva nos ombros e temendo que

caísse a tempestade, levantou a maça e, com vários golpes, logo abriu espaço nas tábuas da
porta, para passar a mão com luva de ferro; brandindo-a com firmeza, quebrou e lascou e
despedaçou de tal foram a madeira que o eco desse ruído seco e oco alarmou toda a floresta.
Ao terminar esta frase, assustei-me e parei por um momento, pois em parecia (embora
logo concluísse que estava sendo iludido por minha excitada imaginação), me parecia que, de
algum ponto remoto da mansão, chegava indistintamente a meus ouvidos algo que, por sua
exata semelhança, podia ser o eco (apesar de baixo e abafado) do ranger e estalar que Sir
Launcelot descrevia tão detalhadamente. Era, sem dúvida, apenas a coincidência que me
chamava a atenção, pois que, em meio do bater dos caixilhos das janelas e dos ruídos da
tempestade crescente, o som nada tinha, por certo, que pudesse me interessar ou perturbar. E
continuei com a história: — Mas o bom paladino Ethelred, entrando agora pela porta, ficou
dolorosamente enraivecido e surpreendido por não encontrar nem sinal do malicioso eremita,
mas sim, em seu lugar, uma dragão coberto de escamas, de aparência prodigiosa e com língua
de fogo, que guardava um palácio de ouro com chão de prata. E sobre a muralha pendia um
escudo de bronze reluzente onde estava escrita a legenda:
Quem aqui penetrar, conquistador será;
Quem o dragão matar, o escudo ganhará.
“E Ethelred levantou a maça e golpeou a cabeça do dragão, que caiu a seus pés,
exalando o pestilento suspiro com um guincho tão horrível, áspero e penetrante que Ethelred
teve de tapar os ouvidos com as mãos para suportar aquele terrível som, como jamais tinha
ouvido antes.”
Aqui, outra vez parei abruptamente, agora com a sensação de tremenda surpresa, pois
não podia haver qualquer dúvida de que, desta vez, ouvi realmente (embora fosse impossível
dizer de onde provinha) um grito ou rangido baixo, aparentemente distante, mas áspero,
prolongado, singularmente agudo e dissonante, a exata reprodução daquilo que minha fantasia
imaginava como o guincho do dragão descrito pelo romancista.
Oprimido, como eu naturalmente estava, diante dessa Segunda e tão extraordinária
coincidência, por mil sensações conflitantes, nas quais predominavam a perplexidade e o
extremo terror, consegui ainda manter suficiente presença de espírito para não aguçar, com
qualquer observação, a sensibilidade nervosa de meu companheiro. Não tinha certeza de que
ele houvesse percebido os ruídos em questão, embora, sem dúvida, uma estranha alteração
tenha ocorrido nos últimos minutos em seu rosto. Sentado diante de mim, fez girar pouco a
pouco a cadeira até ficar de frente para a porta do aposento, de forma que eu só podia ver
parcialmente seu rosto, apesar de perceber que seus lábios tremiam, como se estivesse
murmurando baixinho. Pendeu a cabeça, mas eu sabia que não estava adormecido, porque o
olho que via de perfil mantinha-se muito aberto e fixo. O movimento de seu corpo também
desmentia essa ideia, pois oscilava de um lado para o outro com um balanço suave, embora
constante e uniforme. Tendo notado rapidamente tudo isso, voltei para a narrativa de Sir
Launcelot, que continuava assim: “E agora o paladino, tendo escapado à terrível fúria do
dragão e lembrando-se do escudo de bronze e da quebra do encantamento que sobre ele
pesava, afastou a carcaça do caminho e valorosamente avançou pelo chão de prata do castelo
na direção da parede em que pendia o escudo, o qual, na verdade, não esperou que ele

chegasse até perto, caindo-lhe aos pés sobre o chão prateado, com horrendo e retumbante
estrondo.”
Nem bem essas palavras me passaram pelos lábios, ouvi distintamente como se um
pesado escudo de bronze de fato tivesse caído, naquele momento, sobre um chão de prata —
uma reverberação nítida, surda, metálica e poderosa, apesar de aparentemente abafada.
Inteiramente nervoso, fiquei em pé de um salto, mas o movimento regular de balanço de Usher
não se alterou. Corri para a cadeira diante de si e todo o seu rosto apresentava rigidez de
pedra. Mas, assim que lhe toquei o ombro com a mão, forte estremecimento sacudiu todo o seu
corpo, um sorriso doentio brincou em seus lábios como se não tivesse consciência de minha
presença. Inclinando-me sobre ele, pude afinal compreender o sentido terrível de suas
palavras.
— Não ouve, agora?…
— Sim, estou ouvindo e já ouvi antes. Há muitos, muitos, muitos, muitos minutos,
muitas horas, muitos dias, venho ouvindo… e no entanto não tive a coragem… Oh, pobre de
mim, miserável infeliz!… não tive coragem… não tive coragem de falar! Nós a enterramos
viva! Eu não disse que meus sentidos eram aguçados? Agora lhe digo que ouvi os primeiros
movimentos dela no caixão. Ouvi-os… há muitos, muitos dias… mas não tive coragem… não
tive coragem de falar! E agora… esta noite… Ethelred… ah! ah!… o rompimento da porta do
eremita e o grito de morte do dragão e clangor do escudo!… Seria melhor dizer o destroçar do
caixão e o ranger das dobradiças de ferro de sua prisão e sua luta lá dentro das arcadas de
cobre da cripta! Oh, para onde é que vou fugir? Pois ela não vai chegar agora mesmo? Não
está vindo apressadamente para censurar minha sofreguidão? Não são seus passos que ouço na
escada? Não é a batida pesada e horrível de seu coração que estou ouvindo? Louco! — e aqui
levantou-se, de um salto, furioso, e berrou cada sílaba, como se estivesse entregando a própria
alma nesse esforço? Louco! Digo-lhe que ela está agora, atrás da porta!
Como se a energia sobre-humana de suas palavras produzisse a força de um
encantamento, a imensa e antiga porta para a qual apontava foi abrindo lentamente, nesse
instante, suas mandíbulas negras e pesadas. Havia sido obra do vento furioso? mas além da
porta estava de fato a figura alta e amortalhada de Lady Madeline de Usher. Havia sangue em
suas vestes brancas e sinais de violenta luta por todo o seu corpo emagrecido. Por um
momento ela permaneceu trêmula e vacilante no umbral. Depois, com um gemido baixo e
queixoso, caiu pesadamente sobre o irmão, e em sua violenta e agora final agonia arrastou-o
consigo para o chão, já morto, vítima dos terrores que tinha previsto.
Fugi aterrorizado daquele quarto e daquela mansão. A tempestade ainda soprava com
toda a fúria lá fora, quando atravessei o carreiro. De repente fulgurou sobre o caminho uma
luz fantástica, e me virei para ver de onde podia provir luminosidade tão estranha, pois atrás
de mim só havia a vasta casa e suas sombras. A irradiação vinha da lua cheia e cor de sangue,
já baixa no horizonte, e brilhava agora vivamente através daquela fenda antes quase invisível,
à qual já me referi, que descia em zigue-zague do teto até a base do edifício. Enquanto eu a
olhava, a fenda foi se alargando rapidamente… soprou uma feroz rajada de vento… O círculo
inteiro do satélite tornou-se visível aos meus olhos… Meu cérebro vacilou quando vi aquelas
sólidas paredes desmoronarem… ouviu-se um longo e desordenado estrondo, como o

retumbar de mil cataratas… e o fosso fétido e profundo, a meus pés, fechou-se, tétrica e
silenciosamente, sobre os restos da Casa de Usher.
(1) Porfirogênito: Significa, em grego, “nascido na púrpura”. Dizia-se dos filhos dos
antigos imperadores do Oriente nascidos durante o reinado do pai.
(2) Watson, Dr. Percival, Spallanzani e especialmente o Bispo de Llandaff. Ver
Chemical essays, v.V. [Richard Watson (1737? 1816), químico inglês e bispo de Llandaff.
James Gates Percival (1795? 1856), erudito norte-americano. Lazzaro Spallanzani (1729?
1799), naturalista Italiano.]
(3) Jean Baptiste Louis Gresset (1709? 1777), poeta e dramaturgo francês; Niccolò
Maquiavel (1469? 1527), político e escritor italiano; Emanuel Swedenborg (1688? 1772),
cientista e filósofo sueco; Ludvig Holberg (1684? 1754), escritor dinamarquês; Robert Flud
(1574? 1637), médico inglês; Jean D`Indaginé é a grafia francesa para Joannes Indagine,
pseudônimo de Johann von Hagen (séc XVI), escritor alemão; Marin Cureau De la Chambre
(1596? 1669) médico francês; Ludwig Tieck (1773? 1853), escritor alemão; Tommanso
Campanella (1568? 1639), filósofo italiano; Nicolás Eymerico (1320? 1399), teólogo
espanhol; Pomponius Mela (séc. I d.C.), geógrafo Latino.

O barril de amontillado
(THE CASK OF AMONTILLADO, 1846)
Suportara eu, enquanto possível, as mil ofensas de Fortunato. Mas quando se aventurou
ele a insultar-me, jurei vingar-me. Vós, que tão bem conheceis a natureza de minha alma, não
havereis de supor, porém, que proferi alguma ameaça. Afinal, deveria vingar-me. Isso era um
ponto definitivamente assentado, mas essa resolução, definitiva, excluía ideia de risco. Eu
devia não só punir, mas punir com impunidade. Não se desagrava uma injúria quando o
castigo cai sobre o desagravante. O mesmo acontece quando o vingador deixa de fazer sentir
sua qualidade de vingador a quem o injuriou.
Fica logo entendido que nem por palavras nem por fatos dera causa a Fortunato de
duvidar de minha boa vontade. Continuei, como de costume, a fazer-lhe cara alegre, e ele não
percebia que meu sorriso agora se originava da ideia de sua imolação.
O Fortunato tinha o seu lado fraco, embora a outros respeitos fosse um homem acatado
e até temido. Orgulhava-se de ser conhecedor de vinhos. Poucos italianos têm o verdadeiro
espírito do "conhecedor". Na maior parte, seu entusiasmo adapta-se às circunstâncias do
momento e da oportunidade, para ludibriar milionários ingleses e austríacos. Em matéria de
pintura e ourivesaria era Fortunato, a igual de seus patrícios, um impostor; mas em assuntos de
vinhos velhos era sincero. A este respeito éramos da mesma força. Considerava-me muito
entendido em vinhos italianos e sempre que podia, comprava-os em larga escala.
Foi ao escurecer de uma tarde, durante o supremo delírio carnavalesco, que encontrei
meu amigo. Abordou-me com excessivo ardor, pois já estava bastante bebido. Estava
fantasiado com um traje apertado e listado, trazendo na cabeça uma carapuça cônica cheia de
guizos. Tão contente fiquei ao vê-lo que quase não largava de apertar-lhe a mão. E disse-lhe:
— Meu caro Fortunato, foi uma felicidade encontrá-lo! Como está você bem disposto hoje!
Mas recebi uma pipa de um vinho, dado como amontillado, e tenho minhas dúvidas.
— Como? — disse ele. — Amontillado? Uma pipa? Impossível. E no meio do
carnaval!
— Tenho minhas dúvidas — repliquei —, mas fui bastante tolo para pagar o preço total
do amontillado sem antes consultar você. Não consegui encontrá-lo e tinha receio de perder
uma pechincha.
— Amontillado!
— Tenho minhas dúvidas.
— Amontillado!
— E preciso desfazê-las.

— Amontillado!
— Se você não estivesse ocupado... Estou indo à casa Luchesi. Se há alguém que
entenda disso, é ele. Haverá de dizer…
— Luchesi não sabe diferenciar um amontillado de um xerez.
— No entanto, há uns bobos que dizem por aí que, em matéria de vinhos, vocês se
equiparam.
— Pois então vamos.
— Para onde?
— Para sua adega.
— Não, meu amigo. Não quero abusar de sua boa vontade. Você está ocupado.
Luchesi...
— Não estou ocupado, coisa nenhuma... Vamos.
— Não, meu amigo. Não é por isso, mas é que vejo está fortemente resfriado. A adega
está de uma umidade intolerável. Suas paredes estão incrustadas de salitre.
— Não tem importância, vamos. Um resfriado à toa. Amontillado! Acho que você foi
enganado. Quanto a Luchesi, é incapaz de distinguir um xerez de um amontillado. Assim
falando, Fortunato agarrou meu braço. Pondo no rosto uma máscara de seda e enrolando-me
em meu casaco, deixei-me levar por ele, às pressas, na direção do meu palácio. Todos os
criados haviam saído para brincar no carnaval. Dissera-lhes que só voltaria de madrugada e
dera-lhes explícitas ordens para não se afastarem de casa. Foi, porém, o bastante, sabia, para
que se sumissem logo que virei as costas. Peguei dois archotes, um dos quais entreguei a
Fortunato, e conduzi-o através de várias salas até a passagem abobadada que levava à adega.
Desci à frente dele uma longa e tortuosa escada, aconselhando — o a ter cuidado. Chegamos
por fim ao sopé e ficamos juntos no chão úmido das catacumbas dos Montresors.Meu amigo
cambaleava e os guizos de sua carapuça tilintavam a cada passo que dava.
— Onde está a pipa? perguntou ele.
— Mais para o fundo — respondi —, mas repare nas teias cristalinas que brilham nas
paredes desta caverna.
Ele voltou-se para mim e fitou-me bem nos olhos com aqueles seus dois glóbulos
vítreos que destilavam a secreção da bebedeira. — Salitre? — perguntou ele, por fim.
— É, sim — respondi. — Há quanto tempo está você com essa tosse?
— Eh! Eh! Eh! Eh! Eh! Eh! Eh!... — pôs-se ele a tossir, e durante muitos minutos
nãoconseguiu meu pobre amigo dizer uma palavra.
— Não é nada — disse ele, afinal.
— Venha — disse eu, decidido. Vamos voltar. Sua saúde é preciosa. Você é rico,
respeitado, admirado, amado. Você é feliz como eu era outrora. Você é um homem que faz
falta. Quanto a mim, não. Voltaremos. Você pode piorar e não quero ser responsável por isso.
Além do quê, posso recorrer a Luchesi...
— Basta! — disse ele. — Essa tosse não vale nada. Não me há de matar. Não é de
tosse que hei de morrer.
— Isto é verdade… isto é verdade... — respondi — e, de fato, não era a minha
intenção alarmá-lo sem motivo. Mas acho que você devia tomar toda a precaução. Um gole

deste Médoc nos defenderá da umidade.
Então fiz saltar o gargalo de uma garrafa que retirei de uma longa pilhada no chão. —
Beba — disse eu, apresentando-lhe o vinho.
Levou a garrafa aos lábios, com um olhar malicioso. Calou-se um instante e me
cumprimentou com familiaridade, fazendo tilintar os guizos.
— Bebo pelos defuntos que repousam em torno de nós — disse ele.
— E eu para que você viva muito.
Pegou-me de novo no braço e prosseguimos.
— Estas adegas são enormes — disse ele.
— Os Montresors eram uma família rica e numerosa — respondi.
— Não me lembro quais são suas armas.
— Um enorme pé humano dourado em campo blau; o pé esmagando uma serpente
rastejante cujos comilhos se lhe cravam no calcanhar.
— E qual é a divisa?
— Nemo me impune lacessit. (Ninguém me ofende impunemente. N.T.)
— Bonito! — disse ele.
O vinho faiscava-lhe nos olhos e os guizos tilintavam. Minha própria imaginação se
aquecia com o Médoc. Havíamos passado diante de paredes de ossos empilhados, entre barris
e pipas, até os recessos extremos das catacumbas. Parei de novo e desta vez me atrevi a pegar
Fortunato por um braço acima do cotovelo.
— O salitre! Veja, está aumentado. Parece musgo agarrado às paredes. Estamos
embaixo do leito do rio. As gotas de umidade filtram-se entre os ossos. Venha, vamos antes
que seja demasiado tarde… Sua tosse...
— Não é nada — disse ele. — Continuemos. Mas antes, dê-me outro gole de Médoc.
Quebrei o gargalo de uma garrafa de De Grave e entreguei-lhe.
Esvaziou-a de um trago. Seus olhos cintilavam, ardentes. Riu e jogou a garrafa para
cima, com um gesto que eu não compreendi. Olhei surpreso para ele. Repetiu o grotesco
movimento.
— Não compreende? — perguntou.
— Não.
— Então não pertence à irmandade?
— Que irmandade?
— Não é maçom?
— Sim, sim! — respondi. — Sim, sim!
— Você, maçom? Não é possível!
— Sou maçom, sim repliquei.
— Mostre o sinal — disse ele.
— É este — respondi. Retirando de sob as dobras de meu casaco uma colher de
pedreiro.
— Você está brincando — exclamou ele, dando uns passos para trás. — Mas vamos
ver o amontillado.
— Pois vamos — disse eu, recolocando a colher debaixo do capote e oferecendo-lhe,

de novo, meu braço, sobre o qual se apoiou ele pesadamente. Continuamos o caminho em
busca do amontillado. Passamos por uma série de baixas arcadas, demos voltas, seguimos
para a frente, descemos de novo e chegamos a uma profunda cripta, onde a impureza do ar
reduzia a chama de nossos archotes a brasas avermelhadas.
No recanto mais remoto da cripta, outra se descobria menos espaçosa. Nas suas
paredes alinhavam-se restos humanos empilhados até o alto da abóbada, à maneira das
grandes catacumbas de Paris. Três lados dessa cripta interior estavam assim ornamentados.
Do quarto, haviam sido afastados os ossos, que jaziam misturados no chão, formando em certo
ponto um montículo de avultado tamanho. Na parede assim desguarnecida dos ossos,
percebemos um outro nicho, com cerca de um metro e vinte de profundidade, noventa
centímetros de largura e um metro e oitenta ou dois metros e dez de altura. não parecia ter sido
escavado para um uso especial, mas formado simplesmente pelo intervalo entre dois dos
colossais pilares do teto das catacumbas, e tinha como fundo uma das paredes, de sólido
granito, que os circunscreviam.
Foi em vão que Fortunato, erguendo a tocha mortiça, tentou espreitar a profundeza do
recesso. A fraca luz não nos permitiu ver-lhe o fim.
— Vamos — disse eu —, aqui está o amontillado. Quanto a Luchesi...
— É um ignorantaço! — interrompeu meu amigo, enquanto caminhava, vacilante, para
diante e eu o acompanhava rente aos calcanhares. Sem demora, alcançou ele a extremidade do
nicho, e não podendo mais prosseguir, por causa da rocha, ficou estupidamente apatetado. Um
momento mais e ei-lo acorrentado por mim ao granito. Na sua superfície havia dois anéis de
ferro, distando um do outro cerca de sessenta centímetros, horizontalmente. De um deles
pendia curta cadeia e do outro um cadeado. Passei a corrente em torno da cintura e prendê-lo,
bem seguro, foi obra de minutos. Estava por demais atônito para resistir. Tirando a chave saí
do nicho.
— Passe sua mão — disse eu — por sobre a parede. Não deixa de sentir o salitre. É de
fato bastante úmido. Mais uma vez permita-me implorar-lhe que volte. Não? Então devo
positivamente deixá-lo. Mas é preciso primeiro prestar-lhe todas as pequeninas atenções que
puder.
— O amontillado! — vociferou meu amigo, ainda não recobrado do espanto.
— É verdade — repliquei —, o amontillado.
Ao dizer estas palavras, pus-me a procurar as pilhas de ossos a que me referi antes.
Jogando — os para um lado, logo descobri grande quantidade de tijolos e argamassa. Com
estes e com o auxílio de minha colher de pedreiro comecei com vigor, a emparedar a entrada
do nicho.
Mal havia eu começado a acamar a primeira fila de tijolos, descobri que a embriaguez
de Fortunato tinha-se dissipado em grande parte. O primeiro indício disto que tive foi um
surdo lamento, lá do fundo do nicho.
Não era o choro de um homem embriagado. Seguiu, então, um longo e obstinado
silêncio. Deitei a segunda camada, a terceira e a quarta; e depois ouvi as furiosas vibrações
da corrente. O barulho durou vários minutos, durante os quais, para maior satisfação,
interrompi meu trabalho e me sentei em cima dos ossos.

Quando afinal o tilintar cessou, tornei a pegar e acabei sem interrupção a quinta, a
sexta e a sétima camada. A parede estava agora quase ao nível de meu peito. Parei de novo e
levantando o archote por cima dela, lancei uns poucos e fracos raios sobre o rosto dentro do
nicho.
Uma explosão de berros fortes e agudos, provindos da garganta do vulto acorrentado,
fez-me recuar com violência. Durante um breve momento hesitei. Tremia. Desembainhando
minha espada, comecei a apalpar com ela em torno do nicho, mas uns instantes de reflexão me
tranquilizaram. Coloquei a mão sobre a alvenaria sólida das catacumbas e senti-me satisfeito.
Reaproximei-me da parede: respondi aos urros do homem. Servi-lhe de eco, ajudei — o a
gritar... ultrapassei — o em volume e em força. Fui fazendo assim e por fim cessou o clamor.
Era agora meia — noite e meu serviço chegara ao fim. Completara a oitava, a nona e a
décima camadas. Tinha acabado uma porção desta última e a décima primeira. Faltava apenas
uma pedra a ser colocada e argamassada. Carreguei — a com dificuldade por causa do peso.
Coloquei — a, em parte, na posição devida. Mas então irrompeu de dentro do nicho uma
enorme gargalhada que me fez eriçar os cabelos. Seguiu-se-lhe uma voz lamentosa, que tive
dificuldade em reconhecer como a do nobre Fortunato. A voz dizia:
— Ah, ah, ah!... Eh, eh, eh! Uma troça bem boa de fato…uma excelente pilhéria!
Haveremos de rir a bandeiras despregadas lá no palácio... eh, eh, eh!... a respeito desse vinho,
eh! eh! eh!
— O amontillado! — exclamei eu.
— Eh, eh, eh!... Eh, eh, eh!... Sim... o amontillado! Já não será tarde? Já não estarão
esperando por nós no palácio? Minha mulher e os outros? Vamos embora!
— Sim — disse eu. — Vamos embora.
— Pelo amor de Deus, Montresor!
— Sim — disse eu. — Pelo amor de Deus!
Aguardei debalde uma resposta a estas palavras. Impacientei-me. Chamei em voz alta:
— Fortunato!
Nenhuma resposta. Chamei de novo: — Fortunato!
Nenhuma resposta ainda. Lancei uma tocha através da abertura e deixei — a cair lá
dentro.
Como resposta ouvi apenas o tinir dos guizos. Senti um aperto no coração... devido
talvez à umidade das catacumbas. Apressei-me em terminar meu trabalho. Empurrei a última
pedra em sua posição. Argamassei — a. Contra a nova parede, reergui a velha muralha de
ossos. Já faz meio século que mortal algum os remexeu.
In pace requiescat!

O gato preto
(THE BLACK CAT, 1843)
Não espero nem peço que se dê crédito à história sumamente extraordinária e, no
entanto, bastante doméstica que vou narrar. Louco seria eu se esperasse tal coisa, tratando-se
de um caso que os meus próprios sentidos se negam a aceitar. Não obstante, não estou louco e,
com toda a certeza, não sonho. Mas amanhã morro e, por isso, gostaria, hoje, de aliviar o meu
espírito. Meu propósito imediato é apresentar ao mundo, clara e sucintamente, mas sem
comentários, uma série de simples acontecimentos domésticos. Devido a suas consequências,
tais acontecimentos me aterrorizaram, torturaram e destruíram. No entanto, não tentarei
esclarecê-los. Em mim, quase não produziram outra coisa senão horror — mas, em muitas
pessoas, talvez lhes pareçam menos terríveis que grotesco. Talvez, mais tarde, haja alguma
inteligência que reduza o meu fantasma a algo comum — uma inteligência mais serena, mais
lógica e muito menos excitável do que, a minha, que perceba, nas circunstâncias a que me
refiro com terror, nada mais do que uma sucessão comum de causas e efeitos muito naturais.
Desde a infância, tornaram-se patentes a docilidade e o sentido humano de meu caráter. A
ternura de meu coração era tão evidente, que me tomava alvo dos gracejos de meus
companheiros. Gostava, especialmente, de animais, e meus pais me permitiam possuir grande
variedade deles. Passava com eles quase todo o meu tempo, e jamais me sentia tão feliz como
quando lhes dava de comer ou os acariciava. Com os anos, aumentou esta peculiaridade de
meu caráter e, quando me tomei adulto, fiz dela uma das minhas principais fontes de prazer.
Aos que já sentiram afeto por um cão fiel e sagaz, não preciso dar-me ao trabalho de explicar
a natureza ou a intensidade da satisfação que se pode ter com isso. Há algo, no amor
desinteressado, e capaz de sacrifícios, de um animal, que toca diretamente o coração daqueles
que tiveram ocasiões frequentes de comprovar a amizade mesquinha e a frágil fidelidade de
um simples homem.
Casei cedo, e tive a sorte de encontrar em minha mulher disposição semelhante à
minha. Notando o meu amor pelos animais domésticos, não perdia a oportunidade de arranjar
as espécies mais agradáveis de bichos. Tínhamos pássaros, peixes dourados, um cão, coelhos,
um macaquinho e um gato. Este último era um animal extraordinariamente grande e belo, todo
negro e de espantosa sagacidade. Ao referir-se à sua inteligência, minha mulher, que, no
íntimo de seu coração, era um tanto supersticiosa, fazia frequentes alusões à antiga crença
popular de que todos os gatos pretos são feiticeiras disfarçadas. Não que ela se referisse
seriamente a isso: menciono o fato apenas porque aconteceu lembrar-me disso neste momento.
Pluto — assim se chamava o gato — era o meu preferido, com o qual eu mais me distraía. Só
eu o alimentava, e ele me seguia sempre pela casa. Tinha dificuldade, mesmo, em impedir que
me acompanhasse pela rua. Nossa amizade durou, desse modo, vários anos, durante os quais

não só o meu caráter como o meu temperamento — enrubesço ao confessá-lo — sofreram,
devido ao demônio da intemperança, uma modificação radical para pior. Tomava-me, dia a
dia, mais taciturno, mais irritadiço, mais indiferente aos sentimentos dos outros. Sofria ao
empregar linguagem desabrida ao dirigir-me à minha mulher. No fim, cheguei mesmo a tratá-la
com violência. Meus animais, certamente, sentiam a mudança operada em meu caráter. Não
apenas não lhes dava atenção alguma, como, ainda, os maltratava. Quanto a Pluto, porém,
ainda despertava em mim consideração suficiente que me impedia de maltratá-lo, ao passo
que não sentia escrúpulo algum em maltratar os coelhos, o macaco e mesmo o cão, quando,
por acaso ou afeto, cruzavam em meu caminho. Meu mal, porém, ia tomando conta de mim —
que outro mal pode se comparar ao álcool? — e, no fim, até Pluto, que começava agora a
envelhecer e, por conseguinte, se tomara um tanto rabugento, até mesmo Pluto começou a
sentir os efeitos de meu mau humor. Certa noite, ao voltar a casa, muito embriagado, de uma
de minhas andanças pela cidade, tive a impressão de que o gato evitava a minha presença.
Apanhei-o, e ele, assustado ante a minha violência, me feriu a mão, levemente, com os dentes.
Uma fúria demoníaca apoderou-se, instantaneamente, de mim. Já não sabia mais o que estava
fazendo. Dir-se-ia que, súbito, minha alma abandonara o corpo, e uma perversidade mais do
que diabólica, causada pela genebra, fez vibrar todas as fibras de meu ser. Tirei do bolso um
canivete, abri-o, agarrei o pobre animal pela garganta e, friamente, arranquei de sua órbita um
dos olhos! Enrubesço, estremeço, abraso-me de vergonha, ao referir-me, aqui, a essa
abominável atrocidade.
Quando, com a chegada da manhã, voltei à razão — dissipados já os vapores de minha
orgia noturna —, experimentei, pelo crime que praticara, um sentimento que era um misto de
horror e remorso; mas não passou de um sentimento superficial e equívoco, pois minha alma
permaneceu impassível. Mergulhei novamente em excessos, afogando logo no vinho a
lembrança do que acontecera. Entrementes, o gato se restabeleceu, lentamente. A órbita do
olho perdido apresentava, é certo, um aspecto horrendo, mas não parecia mais sofrer qualquer
dor. Passeava pela casa como de costume, mas, como bem se poderia esperar, fugia, tomado
de extremo terror, à minha aproximação. Restava-me ainda o bastante de meu antigo coração
para que, a princípio, sofresse com aquela evidente aversão por parte de um animal que, antes,
me amara tanto. Mas esse sentimento logo se transformou em irritação. E, então, como para
perder-me final e irremissivelmente, surgiu o espírito da perversidade. Desse espírito, a
filosofia não toma conhecimento. Não obstante, tão certo como existe minha alma, creio que a
perversidade é um dos impulsos primitivos do coração humano -uma das faculdades, ou
sentimentos primários, que dirigem o caráter do homem. Quem não se viu, centenas de vezes, a
cometer ações vis ou estúpidas, pela única razão de que sabia que não devia cometê-las?
Acaso não sentimos uma inclinação constante mesmo quando estamos no melhor do nosso
juízo, para violar aquilo que é lei, simplesmente porque a compreendemos como tal? Esse
espírito de perversidade, digo eu, foi a causa de minha queda final. O vivo e insondável
desejo da alma de atormentar-se a si mesma, de violentar sua própria natureza, de fazer o mal
pelo próprio mal, foi o que me levou a continuar e, afinal, a levar a cabo o suplício que
infligira ao inofensivo animal. Uma manhã, a sangue frio, meti-lhe um nó corredio em torno do
pescoço e enforquei-o no galho de uma árvore. Fi-lo com os olhos cheios de lágrimas, com o

coração transbordante do mais amargo remorso. Enforquei-o porque sabia que ele me amara, e
porque reconhecia que não me dera motivo algum para que me voltasse contra ele. Enforqueio porque sabia que estava cometendo um pecado — um pecado mortal que comprometia a
minha alma imortal, afastando-a, se é que isso era possível, da misericórdia infinita de um
Deus infinitamente misericordioso e infinitamente terrível.
Na noite do dia em que foi cometida essa ação tão cruel, fui despertado pelo grito de
"fogo!". As cortinas de minha cama estavam em chamas. Toda a casa ardia. Foi com grande
dificuldade que minha mulher, uma criada e eu conseguimos escapar do incêndio. A destruição
foi completa. Todos os meus bens terrenos foram tragados pelo fogo, e, desde então, me
entreguei ao desespero. Não pretendo estabelecer relação alguma entre causa e efeito — entre
o desastre e a atrocidade por mim cometida. Mas estou descrevendo uma sequência de fatos, e
não desejo omitir nenhum dos elos dessa cadeia de acontecimentos. No dia seguinte ao do
incêndio, visitei as ruínas. As paredes, com exceção de uma apenas, tinham desmoronado.
Essa única exceção era constituída por um fino tabique interior, situado no meio da casa, junto
ao qual se achava a cabeceira de minha cama. O reboco havia, aí, em grande parte, resistido à
ação do fogo — coisa que atribuí ao fato de ter sido ele construído recentemente. Densa
multidão se reunira em torno dessa parede, e muitas pessoas examinavam, com particular
atenção e minúcia, uma parte dela, As palavras "estranho!", "singular!", bem como outras
expressões semelhantes, despertaram-me a curiosidade. Aproximei-me e vi, como se gravada
em baixo-relevo sobre a superfície branca, a figura de um gato gigantesco. A imagem era de
uma exatidão verdadeiramente maravilhosa. Havia uma corda em tomo do pescoço do animal.
Logo que vi tal aparição — pois não poderia considerar aquilo como sendo outra coisa —, o
assombro e terror que se me apoderaram foram extremos. Mas, finalmente, a reflexão veio em
meu auxílio. O gato, lembrei-me, fora enforcado num jardim existente junto à casa. Aos gritos
de alarma, o jardim fora imediatamente invadido pela multidão. Alguém deve ter retirado o
animal da árvore, lançando-o, através de uma janela aberta, para dentro do meu quarto. Isso
foi feito, provavelmente, com a intenção de despertar-me. A queda das outras paredes havia
comprimido a vítima de minha crueldade no gesso recentemente colocado sobre a parede que
permanecera de pé. A cal do muro, com as chamas e o amoníaco desprendido da carcaça,
produzira a imagem tal qual eu agora a via. Embora isso satisfizesse prontamente minha razão,
não conseguia fazer o mesmo, de maneira completa, com minha consciência, pois o
surpreendente fato que acabo de descrever não deixou de causar-me, apesar de tudo, profunda
impressão. Durante meses, não pude livrar-me do fantasma do gato e, nesse espaço de tempo,
nasceu em meu espírito uma espécie de sentimento que parecia remorso, embora não o fosse.
Cheguei, mesmo, a lamentar a perda do animal e a procurar, nos sórdidos lugares que então
frequentava, outro bichano da mesma espécie e de aparência semelhante que pudesse substituílo. Uma noite, em que me achava sentado, meio aturdido, num antro mais do que infame, tive a
atenção despertada, subitamente, por um objeto negro que jazia no alto de um dos enormes
barris, de genebra ou rum, que constituíam quase que o único mobiliário do recinto. Fazia já
alguns minutos que olhava fixamente o alto do barril, e o que então me surpreendeu foi não ter
visto antes o que havia sobre o mesmo. Aproximei-me e toquei-o com a mão. Era um gato
preto, enorme — tão grande quanto Pluto — e que, sob todos os aspectos, salvo um, se

assemelhava a ele. Pluto não tinha um único pelo branco em todo o corpo — e o bichano que
ali estava possuía uma mancha larga e branca, embora de forma indefinida, a cobrir-lhe quase
toda a região do peito. Ao acariciar-lhe o dorso, ergueu-se imediatamente, ronronando com
força e esfregando-se em minha mão, como se a minha atenção lhe causasse prazer. Era, pois,
o animal que eu procurava. Apressei-me em propor ao dono a sua aquisição, mas este não
manifestou interesse algum pelo felino. Não o conhecia; jamais o vira antes. Continuei a
acariciá-lo e, quando me dispunha a voltar para casa, o animal demonstrou disposição de
acompanhar-me. Permiti que o fizesse — detendo-me, de vez em quando, no caminho, para
acariciá-lo. Ao chegar, sentiu-se imediatamente à vontade, como se pertencesse a casa,
tomando-se, logo, um dos bichanos preferidos de minha mulher. De minha parte, passei a
sentir logo aversão por ele. Acontecia, pois, justamente o contrário do que eu esperava. Mas a
verdade é que -não sei como nem por quê — seu evidente amor por mim me desgostava e
aborrecia. Lentamente, tais sentimentos de desgosto e fastio se converteram no mais amargo
ódio. Evitava o animal. Uma sensação de vergonha, bem como a lembrança da crueldade que
praticara, impediam-me de maltratá-lo fisicamente. Durante algumas semanas, não lhe bati
nem pratiquei contra ele qualquer violência; mas, aos poucos -muito gradativamente —, passei
a sentir por ele inenarrável horror, fugindo, em silêncio, de sua odiosa presença, como se
fugisse de uma peste. Sem dúvida, o que aumentou o meu horror pelo animal foi a descoberta,
na manhã do dia seguinte ao que o levei para casa, que, como Pluto, também havia sido
privado de um dos olhos. Tal circunstância, porém, apenas contribuiu para que minha mulher
sentisse por ele maior carinho, pois, como já disse, era dotada, em alto grau, dessa ternura de
sentimentos que constituíra, em outros tempos, um de meus traços principais, bem como fonte
de muitos de meus prazeres mais simples e puros. No entanto, a preferência que o animal
demonstrava pela minha pessoa parecia aumentar em razão direta da aversão que sentia por
ele. Seguia-me os passos com uma pertinácia que dificilmente poderia fazer com que o leitor
compreendesse. Sempre que me sentava, enrodilhava-se embaixo de minha cadeira, ou me
saltava ao colo, cobrindo-me com suas odiosas carícias. Se me levantava para andar, metia-se
entre minhas pernas e quase me derrubava, ou então, cravando suas longas e afiadas garras em
minha roupa, subia por ela até o meu peito. Nessas ocasiões, embora tivesse ímpetos de matálo de um golpe, abstinha-me de fazê-lo devido, em parte, à lembrança de meu crime anterior,
mas, sobretudo — apresso-me a confessá-lo —, pelo pavor extremo que o animal me
despertava. Esse pavor não era exatamente um pavor de mal físico e, contudo, não saberia
defini-lo de outra maneira.
Quase me envergonha confessar — sim, mesmo nesta cela de criminoso —, quase me
envergonha confessar que o terror e o pânico que o animal me inspirava eram aumentados por
uma das mais puras fantasias que se possa imaginar. Minha mulher, mais de uma vez, me
chamara a atenção para o aspecto da mancha branca a que já me referi, e que constituía a
única diferença visível entre aquele estranho animal e o outro, que eu enforcara. O leitor,
decerto, se lembrará de que aquele sinal, embora grande, tinha, a princípio, uma forma
bastante indefinida. Mas, lentamente, de maneira quase imperceptível — que a minha
imaginação, durante muito tempo, lutou por rejeitar como fantasiosa —, adquirira, por fim,
uma nitidez rigorosa de contornos. Era, agora, a imagem de um objeto cuja menção me faz

tremer... E, sobretudo por isso, eu o encarava como a um monstro de horror e repugnância, do
qual eu, se tivesse coragem, me teria livrado. Era agora, confesso, a imagem de uma coisa
odiosa, abominável: a imagem da forca! Oh, lúgubre e terrível máquina de horror e de crime,
de agonia e de morte! Na verdade, naquele momento eu era um miserável — um ser que ia
além da própria miséria da humanidade. Era uma besta-fera, cujo irmão fora por mim
desdenhosamente destruído... uma besta-fera que se engendrara em mim, homem feito à
imagem do Deus Altíssimo. Oh, grande e insuportável infortúnio! Ai de mim! Nem de dia, nem
de noite, conheceria jamais a bênção do descanso! Durante o dia, o animal não me deixava a
sós um único momento; e, à noite, despertava de hora em hora, tomado do indescritível terror
de sentir o hálito quente da coisa sobre o meu rosto, e o seu enorme peso — encarnação de um
pesadelo que não podia afastar de mim — pousado eternamente sobre o meu coração! Sob a
pressão de tais tormentos, sucumbiu o pouco que restava em mim de bom. Pensamentos maus
converteram-se em meus únicos companheiros — os mais sombrios e os mais perversos dos
pensamentos. Minha rabugice habitual se transformou em ódio por todas as coisas e por toda a
humanidade — e enquanto eu, agora, me entregava cegamente a súbitos, frequentes e
irreprimíveis acessos de cólera, minha mulher — pobre dela! — não se queixava nunca
convertendo-se na mais paciente e sofredora das vítimas. Um dia, acompanhou-me, para
ajudar-me numa das tarefas domésticas, até o porão do velho edifício em que nossa pobreza
nos obrigava a morar. O gato seguiu-nos e, quase fazendo-me rolar escada abaixo, me
exasperou a ponto de perder o juízo. Apanhando uma machadinha e esquecendo o terror pueril
que até então contivera minha mão, dirigi ao animal um golpe que teria sido mortal, se
atingisse o alvo. Mas minha mulher segurou-me o braço, detendo o golpe. Tomado, então, de
fúria demoníaca, livrei o braço do obstáculo que o detinha e cravei-lhe a machadinha no
cérebro. Minha mulher caiu morta instantaneamente, sem lançar um gemido. Realizado o
terrível assassínio, procurei, movido por súbita resolução, esconder o corpo. Sabia que não
poderia retirá-lo da casa, nem de dia nem de noite, sem correr o risco de ser visto pelos
vizinhos. Ocorreram-me vários planos. Pensei, por um instante, em cortar o corpo em
pequenos pedaços e destruí-los por meio do fogo. Resolvi, depois, cavar uma fossa no chão
da adega. Em seguida, pensei em atirá-lo ao poço do quintal. Mudei de ideia e decidi metê-lo
num caixote, como se fosse uma mercadoria, na forma habitual, fazendo com que um
carregador o retirasse da casa. Finalmente, tive uma ideia que me pareceu muito mais prática:
resolvi emparedá-lo na adega, como faziam os monges da Idade Média com as suas vítimas.
Aquela adega se prestava muito bem para tal propósito. As paredes não haviam sido
construídas com muito cuidado e, pouco antes, haviam sido cobertas, em toda a sua extensão,
com um reboco que a umidade impedira de endurecer. Ademais, havia uma saliência numa das
paredes, produzida por alguma chaminé ou lareira, que fora tapada para que se assemelhasse
ao resto da adega. Não duvidei de que poderia facilmente retirar os tijolos naquele lugar,
introduzir o corpo e recolocá-los do mesmo modo, sem que nenhum olhar pudesse descobrir
nada que despertasse suspeita. E não me enganei em meus cálculos. Por meio de uma
alavanca, desloquei facilmente os tijolos e tendo depositado o corpo, com cuidado, de
encontro à parede interior. Segurei-o nessa posição, até poder recolocar, sem grande esforço,
os tijolos em seu lugar, tal como estavam anteriormente. Arranjei cimento, cal e areia e, com

toda a precaução possível, preparei uma argamassa que não se podia distinguir da anterior,
cobrindo com ela, escrupulosamente, a nova parede. Ao terminar, senti-me satisfeito, pois
tudo correra bem. A parede não apresentava o menor sinal de ter sido rebocada. Limpei o
chão com o maior cuidado e, lançando o olhar em tomo, disse, de mim para comigo: "Pelo
menos aqui, o meu trabalho não foi em vão".
O passo seguinte foi procurar o animal que havia sido a causa de tão grande desgraça,
pois resolvera, finalmente, matá-lo. Se, naquele momento, tivesse podido encontrá-lo, não
haveria dúvida quanto à sua sorte: mas parece que o esperto animal se alarmara ante a
violência de minha cólera, e procurava não aparecer diante de mim enquanto me encontrasse
naquele estado de espírito. Impossível descrever ou imaginar o profundo e abençoado alívio
que me causava a ausência de tão detestável felino. Não apareceu também durante a noite —
e, assim, pela primeira vez, desde sua entrada em casa, consegui dormir tranquila e
profundamente. Sim, dormi mesmo com o peso daquele assassínio sobre a minha alma.
Transcorreram o segundo e o terceiro dia — e o meu algoz não apareceu. Pude respirar,
novamente, como homem livre. O monstro, aterrorizado fugira para sempre de casa. Não
tomaria a vê-lo! Minha felicidade era infinita! A culpa de minha tenebrosa ação pouco me
inquietava. Foram feitas algumas investigações, mas respondi prontamente a todas as
perguntas. Procedeu-se, também, a uma vistoria em minha casa, mas, naturalmente, nada podia
ser descoberto. Eu considerava já como coisa certa a minha felicidade futura. No quarto dia
após o assassinato, uma caravana policial chegou, inesperadamente, a casa, e realizou, de
novo, rigorosa investigação. Seguro, no entanto, de que ninguém descobriria jamais o lugar em
que eu ocultara o cadáver, não experimentei a menor perturbação. Os policiais pediram-me
que os acompanhasse em sua busca. Não deixaram de esquadrinhar um canto sequer da casa.
Por fim, pela terceira ou quarta vez, desceram novamente ao porão. Não me alterei o mínimo
que fosse. Meu coração batia calmamente, como o de um inocente. Andei por todo o porão, de
ponta a ponta. Com os braços cruzados sobre o peito, caminhava, calmamente, de um lado
para outro. A polícia estava inteiramente satisfeita e preparava-se para sair. O júbilo que me
inundava o coração era forte demais para que pudesse contê-lo. Ardia de desejo de dizer uma
palavra, uma única palavra, à guisa de triunfo, e também para tomar duplamente evidente a
minha inocência.
— Senhores — disse, por fim, quando os policiais já subiam a escada —, é para mim
motivo de grande satisfação haver desfeito qualquer suspeita. Desejo a todos os senhores
ótima saúde e um pouco mais de cortesia. Diga-se de passagem, senhores, que esta é uma casa
muito bem construída... (Quase não sabia o que dizia, em meu desejo de falar com
naturalidade.) Poderia, mesmo, dizer que é uma casa excelentemente construída. Estas paredes
— os senhores já se vão? —, estas paredes são de grande solidez. Nessa altura, movido por
pura e frenética fanfarronada, bati com força, com a bengala que tinha na mão, justamente na
parte da parede atrás da qual se achava o corpo da esposa de meu coração. Que Deus me
guarde e livre das garras de Satanás! Mal o eco das batidas mergulhou no silêncio, uma voz
me respondeu do fundo da tumba, primeiro com um choro entrecortado e abafado, como os
soluços de uma criança; depois, de repente, com um grito prolongado, estridente, contínuo,
completamente anormal e inumano. Um uivo, um grito agudo, metade de horror, metade de

triunfo, como somente poderia ter surgido do inferno, da garganta dos condenados, em sua
agonia, e dos demônios exultantes com a sua condenação. Quanto aos meus pensamentos, é
loucura falar. Sentindo-me desfalecer, cambaleei até à parede oposta. Durante um instante, o
grupo de policiais deteve-se na escada, imobilizado pelo terror. Decorrido um momento, doze
braços vigorosos atacaram a parede, que caiu por terra. O cadáver, já em adiantado estado de
decomposição, e coberto de sangue coagulado, apareceu, ereto, aos olhos dos presentes.
Sobre sua cabeça, com a boca vermelha dilatada e o único olho chamejante, achava-se
pousado o animal odioso, cuja astúcia me levou ao assassínio e cuja voz reveladora me
entregava ao carrasco. Eu havia emparedado o monstro dentro da tumba!

Berenice
(1835)

Dicebant mihi sodalez, si sepulchrum amicae visifarem, curas meas aliquantulum
fore levatas.*
EBN ZAIAT
(*Meus companheiros me asseguravam que visitado o túmulo de minha amiga
conseguiria, em parte, alívio para as minhas tristezas. N.T.)
A DESGRAÇA É VARIADA. O infortúnio da terra é multiforme. Arqueando-se sobre o
vasto horizonte como o arco-íris, suas cores são como as deste, variadas, distintas e, contudo,
nitidamente misturadas. Arqueando-se sobre o vasto horizonte como o arco-íris! Como de um
exemplo de beleza, derivei eu uma imagem de desencanto? Da aliança de paz, uma semelhança
de tristeza? E que, assim como na ética o mal é uma consequência do bem, da mesma
realidade, da alegria nasce a tristeza. Ou a lembrança da felicidade passada é a angústia de
hoje, ou as amarguras que existem agora têm sua origem nas alegrias que podiam ter existido.
Meu nome de batismo é Egeu. O de minha família não revelarei. Contudo não há torres
no país mais vetustas do que as salas cinzentas e melancólicas do solar de meus avós. Nossa
estirpe tem sido chamada de uma raça de visionários. Em muitos pormenores notáveis, do
caráter da mansão familiar, nas pinturas do salão principal, nas tapeçarias dos dormitórios,
nas cinzeladuras de algumas colunas de armas, porém, mais especialmente, na galeria de
quadros no estilo da biblioteca e, por fim, na natureza muito peculiar dos livros que ela
continha, há mais que suficiente prova a justificar aquela denominação.
Recordações de meus primeiros anos estão intimamente ligados àquela sala e aos seus
volumes, dos quais nada mais direi. Ali morreu minha mãe. Ali nasci. Mas é ocioso dizer que
não havia vivido antes, que a alma não tem existência prévia. Vós negais isto. Não discutamos
o assunto. Convencido eu mesmo, não procuro convencer os demais. Sinto, porém, uma
lembrança de formas aéreas, de olhos espirituais e expressivos, de sons musicais, embora
tristes; uma lembrança que não consigo anular; uma reminiscência semelhante a uma sombra,
vaga, variável, indefinida, inconstante; e como uma sombra, também, na impossibilidade de
livrar-me dela, enquanto a luz de minha razão existir.
Foi naquele quarto que nasci. Emergindo assim da longa noite daquilo que parecia, mas
não era, o nada, para logo cair nas verdadeiras regiões da terra das fadas, num palácio
fantástico, nos estranhos domínios do pensamento monástico e da erudição. Não é de admirar
que tenha lançado em torno de mim um olhar ardente e espantado, que tenha consumido minha

infância nos livros e dissipado minha juventude em devaneios; mas é estranho que ao
perpassar dos anos e quando o apogeu da maturidade me encontrou ainda na mansão de meus
pais, uma maravilhosa inércia tombado sobre as fontes da minha vida maravilhosa, a total
inversão que se operou na natureza de meus pensamentos mais comuns. As realidades do
mundo me afetavam como visões, e somente como visões, enquanto que as loucas ideias da
terra dos sonhos tornavam-se, por sua vez, não o estofo de minha existência cotidiana, na
realidade, a minha absoluta e única existência.
Berenice e eu éramos primos e crescemos juntos, no solar paterno. Mas crescemos
diferentemente: eu, de má saúde e mergulhado na minha melancolia; ela, ágil, graciosa e
exuberante de energia. Para ela, os passeios pelas encostas da colina. Para mim, estudos do
claustro. Eu, encerrado dentro do meu próprio coração e dedicado, de corpo e alma, à mais
intensa e penosa meditação. Ela, divagando descuidosa pela vida, sem pensar em sombras no
seu caminho, ou no vôo silente das horas de asas lutuosas. Berenice!
Quando lhe invoco o nome... Berenice!, das ruínas sombrias da memória repontam
milhares de tumultuosas recordações. Ah, bem viva tenho agora a sua imagem diante de mim,
como nos dias de sua jovialidade e alegria! Oh, deslumbrante, porém fantástica beleza! Oh,
sílfide entre os arbustos de Arnheim! Oh, náiade à beira de suas fontes! E depois... depois
tudo é mistério e uma estória que não deveria ser contada.
Uma doença...uma doença -uma fatal doença — soprou como um símum sobre seu
corpo. E precisamente quando a contemplava, o espírito da metamorfose arrojou-se sobre ela,
invadindo-lhe a mente, os hábitos e o caráter e, da maneira mais sutil e terrível, perturbandolhe a própria personalidade. Ai! O destruidor veio e se foi, e a vítima…onde está ela? Não a
conhecia... ou não mais a conhecia como Berenice!
Entre a numerosa série de males acarretados por aquela fatal e primeira doença, que
realizou tão horrível revolução no ser moral e físico de minha prima, pode-se mencionar,
como o mais aflitivo e o mais obstinado, uma espécie de epilepsia, que não poucas vezes,
terminava em catalepsia, muito semelhante à morte efetiva e da qual despertava ela, quase
sempre, duma maneira assustadoramente subitânea.
Entrementes, minha própria doença aumentava, pois fora dito que para ela não havia
remédio, e assumiu afinal um caráter de monomania, de forma nova e extraordinária, que, hora
em hora, de minuto em minuto, crescia em vigor e por fim veio a adquirir sobre mim a mais
incompreensível ascendência. Esta monomania, se assim posso chamá-la, consistia numa
irritabilidade mórbida daquelas faculdades do espírito que a ciência metafísica denomina
“faculdades da atenção".
É mais que provável não me entenderem. Mas temo, deveras, que me seja totalmente
impossível transmitir à mente do comum dos leitores uma ideia adequada daquela nervosa
intensidade da atenção com que, no meu caso, as faculdades meditativas (para evitar a
linguagem técnica) se aplicava e absorvia na contemplação dos mais vulgares objetos do
mundo.
Meditar infatigavelmente longas horas, com a atenção cravada em alguma frase frívola,
à margem de um livro ou no seu aspecto tipográfico, ficar absorto, durante a melhor parte dum
dia de verão em contemplação duma sombra extravagante, projetada obliquamente sobre a

tapeçaria, ou sobre o soalho; perder uma noite observar a chama inquieta duma lâmpada, ou as
brasas de um fogão; sonhar dias inteiros com o perfume duma flor; repetir monotonamente,
alguma palavra comum, até que o som, a repetição frequente, cesse de representar ao espírito
a menor ideia; perder toda a sensação de movimento ou de existência física, em virtude de
uma absoluta quietação do corpo, prolongada e obstinadamente mantida, tais eram as mais
comuns e menos perniciosas aberrações, provocadas pelo estado de minhas faculdades
mentais não, de fato, absolutamente sem exemplo, mas certamente desafiando qualquer espécie
de análise ou explicação.
Sejamos, porém, mais explícitos. A excessiva, ávida e mórbida atenção assim excitada
por objetos de seu natural triviais, não deve ser confundida, a propósito, com aquela
propensão à meditação, comum a toda a humanidade e mais especialmente do agrado das
pessoas de imaginação ardente. Nem era tampouco, como se poderia a princípio supor, um
estado extremo, ou uma exageração de tal propensão, mas primária e essencialmente distinta e
diferente dela. Naquele caso, o sonhador, ou entusiasta, estando interessado por um objeto,
geralmente não trivial, perde, sem o perceber, de vista este objeto, através duma imensidade
de deduções e sugestões deles provindas, até que, chegando ao fim daquele sonho acordado,
muitas vezes repletos de voluptuosidade, descobre estar o incitamentum causa primária de
suas meditações, inteiramente esvanecido e esquecido. No meu caso, o ponto de partida era
invariavelmente frívolo, embora assumisse, por intermédio de minha visão doentia, uma
importância irreal e refratária. Poucas ou nenhumas reflexões eram feitas e estas poucas
voltavam, obstinadamente, ao objeto primitivo como a um centro. As meditações nunca eram
agradáveis, e ao fim do devaneio, a causa primeira, longe de estar fora de vista atingira aquele
interesse sobrenaturalmente exagerado que era a característica principal da doença. Em uma
palavra: as faculdades da mente mais particularmente exercitadas em mim eram, como já disse
antes, as da atenção, ao passo que no sonhador-acordado são as especulativas.
Naquela época, os meus livros, se não contribuíam eficazmente para irritar a moléstia,
participavam largamente, como é fácil perceber-se, pela sua natureza imaginativa e
inconsequente, das qualidades características da própria doença. Bem me lembro, entre
outros, do tratado do nobre italiano, Coelius Secundus Curio de amplitudine beati regni dei; da
grande obra de Santo Agostinho, A Cidade de Deus; do De Carne Christí, de Tertuliano, no
qual a paradoxal sentença: Mortuus' est Dei filius; credible est quia ineptum est; et sepultus
resurrexít; certum est quia impossibíle est, absorveu meu tempo todo, durante semanas de
laboriosa e infrutífera investigação.
Dessa forma, minha razão, perturbada, no seu equilíbrio por coisas simplesmente
triviais, assemelhava-se àquele penhasco marítimo de que fala Ptolomeu Hefestião, o qual
resistia inabalável a questão da violência humana e ao furioso ataque das águas e ventos, mas
tremia ao simples toque da flor chamada asfódelo. E embora a um pensador desatento possa
parecer fora de dúvida que a alteração produzida pela lastimável moléstia no estado mortal de
Berenice fornecesse motivos vários para o exercício daquela intensa e anormal meditação,
cuja natureza tive dificuldade em explicar, tal não se deu absolutamente.
Nos intervalos lúcidos de minha enfermidade, a desgraça que a feria me dava
realmente pena e me afetava fundamente o coração aquela ruína total de sua vida alegre e

doce. Por isso não deixava de refletir muitas vezes, com amargura, nas causas prodigiosas que
tinham tão subitamente produzido modificação tão estranha. Mas essas reflexões não
participavam da idiossincrasia de minha doença, tais como teriam ocorrido em idênticas
circunstâncias, à massa ordinária dos homens. Fiel a seu próprio caráter, meu desarranjo
mental preocupava-se com as menos importantes porém mais chocantes mudanças operadas na
constituição física de Berenice, na estranha e mais espantosa alteração de sua personalidade.
Posso afirmar que nunca amara minha prima, durante os dias mais brilhantes de sua
incomparável beleza. Na estranha anomalia de minha existência, os sentimentos nunca me
provinham do coração, e minhas paixões eram sempre do espírito. Através do crepúsculo
matutino, entre as sombras estriadas da floresta, ao meio-dia no silêncio de minha biblioteca,
à noite, esvoaçara ela diante de meus olhos e eu a contemplara, não como a viva e respirante
Berenice, mas como a Berenice de um sonho; não como um ser da terra, um ser carnal, mas
como a abstração de tal ser; não como uma coisa para admirar, mas para ser analisada; não
como objeto para amar, mas como o tema da mais absoluta, embora inconstante, especulação.
E agora... agora eu estremecia na sua presença e empalidecia ao vê-la aproximar-se; contudo,
lamentando amargamente sua deplorável decadência, lembrei-me de que ela me havia amado
muito tempo, e, num momento fatal, falei-lhe em casamento.
Aproximava-se, enfim, o período de nossas núpcias quando, numa tarde de inverno de
um daqueles dias intempestivamente cálidos, sossegados e nevoentos, que são a alma do belo
Alcíone, me sentei no mais recôndito gabinete da biblioteca. Julgava estar sozinho, mas
erguendo a vista divisei Berenice, em pé, à minha frente.Foi a minha própria imaginação
excitada, ou a nevoenta influência da atmosfera, ou o crepúsculo impreciso do aposento, ou as
cinérias roupagens que lhe caíam em torno do corpo, que lhe deu aquele contorno indeciso e
trêmulo? Não sei dizê-lo. Ela não disse uma palavra e eu por forma alguma podia emitir uma
só sílaba.
Um gélido calafrio correu-me pelo corpo, uma sensação de intolerável ansiedade me
oprimia, uma curiosidade devoradora invadiu-me a alma, e recostando-me na cadeira,
permaneci por algum tempo imóvel e sem respirar, com os olhos fixos no seu vulto. Ai! sua
magreza era excessiva e nenhum vestígio da criatura de outrora se vislumbrava numa linha
sequer de suas formas. O meu olhar ardente pousou-se afinal em seu rosto.A fronte era alta e
muito pálida, e de uma placidez singular. O cabelo, outrora negro, de azeviche, caía-lhe
parcialmente sobre a testa e sombreava as fontes encovadas com numerosos anéis, agora de
um amarelo vivo, em chocante discordância, pelo seu caráter fantástico, com a melancolia que
lhe dominava o rosto. Os olhos, sem vida e sem brilho, pareciam estar desprovidos de
pupilas.
Desviei involuntariamente a vista daquele olhar vítreo para olhar-lhe os lábios
delgados e contraídos. Entreabriram-se e, num sorriso bem significativo, os dentes da
Berenice transformada se foram lentamente mostrando. Prouvera a Deus que eu nunca os
tivesse visto, tendo-os visto, tivesse morrido!
O batido duma porta me assustou e, erguendo a vista, vi que minha prima havia saído
do aposento. Mas do aposento desordenado do meu cérebro não havia saído, ai de mim!, e não
queria sair o espectro branco de seus dentes lívidos. Nem uma mancha se via em sua

superfície, nem uma pinta no esmalte, nem uma falha nas suas pontas, que aquele breve tempo
de seu sorriso não houvesse gravado na minha memória. Via-os agora, mesmo mais
distintamente do que os vira antes.
Os dentes!... Os dentes! Estavam aqui e ali e por toda parte, visíveis, palpáveis. diante
de mim. Compridos, estreitos e excessivamente brancos, com os pálidos lábios contraídos
sobre eles, como no instante mesmo do seu primeiro e terrível crescimento. Então
desencadeou-se a plena fúria minha monomania e em vão lutei contra sua estranha e
irresistível influência. Nos múltiplos objetos do mundo exterior, só pensava naqueles dentes.
Queria-os com frenético desejo. Todos os assuntos e todos os interesses diversos foram
absorvidos por aquela exclusiva contemplação.
Eles, somente eles estavam presentes aos olhos de meu espírito, e eles, na sua única
individualidade, se tornaram a essência de minha vida mental. Via-os sob todos os aspectos.
Revolvi-os em todas as direções. Observava-lhes as características. Detinha-me em todas as
suas peculiaridades. Meditava em sua conformação refletia na alteração de sua natureza.
Estremecia ao atribuir-lhe em imaginação, faculdades de sentimento e de sensação, e, do
mesmo quando desprovidos dos lábios, capacidade da expressão moral.
Dizia-se com razão, de Mademoisselle Sallé que tous ses pas étaient de sentiments, e
de Berenice que tous ses dents étaient des idées! (todos os seus passos eram sentimentos;
todos o seus dentes eram ideias N.T.)
Ah, esse foi o pensamento absurdo que me destruiu, des idées! Ah, essa era a razão
pela qual eu os cobiçava tão loucamente. Sentia que somente a posse deles me poderia
restituir a paz para sempre, fazendo-me voltar a razão.E assim cerrou-se a noite em torno de
mim. Vieram as trevas demoraram-se, foram embora. E o dia raiou mais uma vez e os
nevoeiros de uma segunda noite de novo se adensaram em torno de mim. E ainda sentado
estava, imóvel, naquele quarto solitário ainda mergulhado em minha meditação, ainda com o
dentes mantendo sua terrível ascendência sobre mim, a flutuar com a mais viva e hedionda
nitidez, entre as luzes mutáveis e as sombras do aposento. Afinal, explodiu em meio de meus
sonhos um grito de horror e de consternação, ao qual se seguiu, depois de uma pausa, o som de
vozes aflitas, entremeadas de surdos lamentos de tristeza e pesar.
Levantei-me e, escancarando uma das portas da biblioteca, vi, de pé, na antecâmara,
uma criada, toda em lágrimas que me disse que Berenice havia... morrido! Sofrera um ataque
epiléptico pela manhã e agora, ao cair da noite, a cova estava pronta para receber seu
morador e todos os preparativos do enterro terminados.
Com o coração cheio de angústia, oprimido pelo temor, dirigi com repugnância, para o
quarto de dormir da defunta. Era quarto vasto, muito escuro, e eu me chocava, a cada passo,
com os preparativos do sepultamento. Os cortinados do leito, disse-me um criado, estavam
fechados sobre o ataúde e naquele ataúde, acrescentou ele, em voz baixa, jazia tudo quanto
restava de Berenice.
Quem, pois, me perguntou se eu não queria ver o corpo? Não vi moverem-se os lábios
de ninguém; entretanto, a pergunta realmente feita e o eco das últimas sílabas ainda se
arrastava pelo quarto. Era impossível resistir e, com uma sensação opressiva, dirigi-me a
passos tardos para o leito. Ergui de manso as sombrias dobras das cortinas; mas, deixando-as

cair de novo, desceram sobre meus ombros e, separando-me do mundo dos vivos, me
encerraram na mais estreita comunhão com a defunta.
Todo o ar do quarto respirava morte; mas o cheiro característico do ataúde me fazia
mal e imaginava que um odor deletério exalava já do cadáver. Teria dado mundos para
escapar, para livrar-me da perniciosa influência mortuária, para respirar, uma vez ainda, o ar
puro dos céus eternos. Mas, faleciam-me as forças para mover-me os joelhos tremiam e me
sentia como que enraizado no solo contemplando fixamente o rígido cadáver, estendido ao
comprido no caixão aberto.
Deus do céu! Seria possível? Ter-se-ia meu cérebro transviado? Ou o dedo da defunta
se mexera no sudário que a envolvia? Tremendo de inexprimível terror, ergui lentamente os
olhos para ver o cadáver. Haviam-lhe amarrado o queixo com um lenço, o qual não sei como,
se desatara. Os lábios lívidos se torciam numa espécie de sorriso, e por entre sua moldura
melancólica os dentes de Berenice, brancos, luzentes, terríveis me fixavam ainda, com uma
realidade demasiado vivida. Afastei-me convulsivamente, do leito, sem pronunciar uma
palavra, como um louco, corri para fora daquele quarto de mistério, de horror e de morte.
Achei-me de novo sentado na biblioteca, e de novo ali estava só.Parecia que havia
pouco despertara de um sonho confuso e agitado que era então meia-noite e bem ciente estava
de que, desde o pôr do sol, Berenice tinha sido enterrada. Mas, durante esse tétrico intervalo,
eu não tinha qualquer percepção positiva, ou definida. Sua recordação, porém, estava repleta
de horror, horror mais horrível porque vindo do impreciso, terror mais terrível porque saído
da ambiguidade. Era uma página espantosa do registro de minha existência, toda escrita com
sombra e com medonhas e ininteligíveis recordações.
Tentava decifrá-la, mas em vão; e de vez em quando, como o espírito de um som
evadido, parecia-me retinir nos ouvidos o grito agudo e lancinante de uma voz de mulher. Eu
fizera alguma coisa; que era, porém? Fazia a mim mesmo tal pergunta em voz alta, e os ecos
do aposento me respondiam: Que era? a mesa, a meu lado, ardia uma lâmpada e perto dela
estava uma caixinha. Não era de forma digna de nota e eu frequentemente a vira antes, pois
pertencia ao médico da família; mas, como viera ter ali, sobre minha mesa, e por que
estremecia eu ao comtemplá-la? Não valia a pena importar-me com tais coisas e meus olhos
por fim caíram sobre as páginas abertas de um livro, na sentença nelas sublinhada.
Eram as palavras singulares, simples, do poeta Ebn Zaiat: Dícebant míhi sodales, si
sepulchrum amicae visitarem, curas meus aliquantulum fore levatas. Por que então, ao lêlas, os cabelos de minha cabeça se eriçaram até a ponta, e o sangue de meu corpo se congelou
nas veias?
Uma leve pancada soou na porta da biblioteca. E, pálido como o brilho de um
sepulcro, um criado entrou, na ponta dos pés. Sua fisionomia estava transtornada de pavor e
ele me falou numa voz trêmula, rouca e muito baixa. Que disse? Ouvi frases truncadas. Faloume de um grito selvagem que perturbara o silêncio da noite …todos em casa se reuniram...
saíram procurando em direção ao som. E depois sua voz se tornou penetrantemente distinta, ao
falar-me de um túmulo violado... de um corpo desfigurado, desamortalhado, mas que ainda
respirava, ainda, ainda vivia!
Apontou para minhas roupas; estavam sujas de coágulos de sangue. Eu nada falava e

ele pegou-me levemente na mão; gravavam-se nela os sinais de unhas humanas. Chamou-me a
atenção para certo objeto encostado à parede: era uma pá.
Com um grito, saltei para a mesa e agarrei a caixa que nela se achava. Mas não pude
arrombá-la; e, no meu tremor, ela deslizou de minhas mãos e caiu com força, quebrando-se em
pedaços. E dela, com um som tilintante, rolaram vários instrumentos de cirurgia dentária, de
mistura com trinta e duas coisas pequenas, como que de marfim, que se espalharam por todo o
assoalho.

A TRILOGIA DUPIN

Os assassinatos na rua Morgue
(THE MURDERS IN THE RUE MORGUE, 1841)
Primeiro conto da trilogia Dupin
Que canções cantavam as Sereias,
ou que nome assumiu Aquiles quando se escondeu entre as mulheres,
embora questões enigmáticas não estejam além de toda conjectura.
SIR THOMAS BROWNE

As características intelectuais tidas como analíticas são, em si mesmas, pouco
suscetíveis de análise. Nós as apreciamos apenas em seus efeitos. Sabemos a seu respeito,
entre outras coisas, que constituem sempre para seu possuidor, quando possuídas em grau
imoderado, fonte do mais intenso prazer. Assim como o homem forte exulta em sua capacidade
física, deleitando-se em exercícios que exigem a ação de seus músculos, igualmente se
rejubila a mente analítica na atividade moral de deslindar algo. Seu dono extrai prazer até
mesmo das ocupações mais triviais exigindo a intervenção de seus talentos. É um apreciador
de enigmas, charadas, hieróglifos; exibe na solução de cada um deles um grau de julgamento
mental que para a percepção comum assume ares sobrenaturais. Seus resultados, obtidos pelo

próprio espírito e essência do método, têm, na verdade, todo um aspecto de intuição.
A faculdade de resolução é possivelmente bastante fortalecida pelo estudo da
matemática e, sobretudo, por esse ramo mais elevado dela, que, injustamente, e meramente por
conta de suas operações retrógradas, tem sido chamado, como que par excellence, de análise.
Contudo, calcular, em si, não é analisar. O jogador de xadrez, por exemplo, faz uma coisa sem
recorrer à outra. Segue-se que o jogo do xadrez, em seus efeitos sobre o caráter intelectual, é
amplamente incompreendido. Não escrevo aqui um tratado, mas estou simplesmente
prefaciando uma narrativa até certo ponto peculiar com observações razoavelmente aleatórias;
vou, desse modo, aproveitar o ensejo para afirmar que as faculdades mais elevadas do
intelecto reflexivo são mais decididamente e mais proveitosamente postas à prova pelo
despretensioso jogo de damas do que por toda a elaborada frivolidade do xadrez. Neste
último, em que as peças têm movimentos diferentes e bizarros, com valores diversos e
variáveis, o que é apenas complexo é tomado (um erro nada incomum) por profundo. A
atenção nele desempenha poderoso papel. Se ela relaxa por um instante, um descuido é
cometido, resultando em prejuízo ou derrota. Os movimentos possíveis sendo não apenas
variados como também intrincados, as chances de tais descuidos se multiplicam; em nove de
cada dez casos é antes o jogador mais concentrado do que o mais arguto que vence. No jogo
de damas, pelo contrário, em que os movimentos são únicos e apresentam pouca variação, em
que a probabilidade de alguma inadvertência é menor e a mera atenção é comparativamente
menos exigida, as vantagens conquistadas de parte a parte devem-se à superioridade de
julgamento. Para ser menos abstrato: vamos supor um jogo de damas em que as peças ficaram
reduzidas a quatro damas, e em que, decerto, nenhum descuido é de esperar. Fica óbvio aqui
que a vitória só pode ser decidida (os jogadores estando absolutamente iguais) por algum
movimento recherché, resultante de uma forte aplicação do intelecto. Privada dos recursos
ordinários, a mente analítica penetra no espírito de seu oponente, identifica-se com ele e não
raro desse modo enxerga, de um golpe de vista, os únicos métodos (às vezes de fato
absurdamente simples) mediante os quais pode induzi-lo ao erro ou precipitá-lo a dar um
passo em falso.
Há muito já se observou a influência do uíste para o que denominamos capacidade do
cálculo; e sabe-se que homens da mais elevada ordem de intelecto dele extraem um deleite
aparentemente extraordinário, ao passo que evitam o xadrez por tê-lo como frívolo. Sem a
menor sombra de dúvida não há nada de natureza similar tão enormemente desafiador para a
faculdade de análise. O melhor enxadrista de toda a cristandade talvez seja pouco mais do que
o melhor jogador de xadrez; mas proficiência no uíste implica capacidade para o sucesso em
todas essas empreitadas importantes em que a mente duela contra a mente. Quando digo
proficiência, refiro-me àquela perfeição no jogo que inclui uma compreensão de todas as
fontes de onde pode ser derivada uma legítima vantagem. Essas são não apenas múltiplas, mas
também multiformes, e jazem com frequência entre recessos do pensamento completamente
inacessíveis ao entendimento ordinário. Observar atentamente é lembrar distintamente; e, até
aí, o enxadrista concentrado se sairá perfeitamente bem no uíste; pois que as regras de Hoyle
(elas próprias baseadas no mero mecanismo do jogo) são suficientemente e em geral
compreensíveis. De modo que possuir uma boa memória e proceder “como reza a cartilha”

são coisas comumente consideradas como o suprassumo do bem jogar. Mas é em questões que
vão além dos limites da mera regra que a habilidade da mente analítica se evidencia. Seu
possuidor faz, em silêncio, um sem-número de observações e inferências. Igualmente o fazem,
talvez, seus colegas; e a diferença na extensão da informação obtida reside não tanto na
validade da inferência quanto na qualidade da observação. O conhecimento necessário é o do
que observar. Nosso jogador não se restringe em absoluto ao jogo; tampouco, por ser este o
objeto, rejeita deduções originárias de fatores externos ao jogo. Ele examina o semblante de
seu parceiro, comparando-o cuidadosamente com o de cada um dos oponentes. Considera o
modo como estão dispostas as cartas em cada mão; muitas vezes calculando os trunfos e as
honras de cada um pelos olhares lançados a suas próprias mãos. Observa cada variação nos
rostos à medida que o jogo progride, amealhando uma reserva de pensamento pelas diferentes
expressões de certeza, surpresa, triunfo ou decepção. Pelo modo como recolhe uma vaza
avalia se a pessoa que o faz pode conseguir outra daquele naipe. Reconhece um blefe pela
atitude com que a carta é jogada na mesa. Uma palavra casual ou inadvertida; uma carta que
cai ou vira acidentalmente, com a subsequente ansiedade ou descaso no modo como é
ocultada; a contagem das vazas, com a ordem de sua arrumação; constrangimento, hesitação,
impaciência ou agitação — tudo proporciona, para sua percepção aparentemente intuitiva,
indícios do verdadeiro estado de coisas. As duas ou três primeiras rodadas tendo sido
jogadas, ele está de plena posse dos conteúdos de cada mão e, daí por diante, baixa suas
cartas com uma precisão de propósito tal que é como se o restante do grupo houvesse virado
seus leques para o lado contrário.
A capacidade analítica não deve ser confundida com a simples engenhosidade; pois
embora o dono de uma mente analítica seja necessariamente engenhoso, o homem engenhoso é
muitas vezes notavelmente incapaz de análise. A capacidade construtiva ou combinatória,
mediante a qual a engenhosidade normalmente se manifesta, e à qual os frenólogos (acredito
que erroneamente) atribuíram um órgão separado, supondo-a uma faculdade primitiva, tem
sido tão frequentemente notada nesses cujo intelecto em tudo mais beira a idiotia que isso
atraiu a atenção geral dos moralistas. Entre a engenhosidade e a competência analítica existe
uma diferença ainda maior, na verdade, do que entre a fantasia e a imaginação, mas de um
caráter muito estritamente análogo. Verificar-se-á, com efeito, que os dotados de engenho são
sempre fantasiosos e que os verdadeiramente imaginativos nunca são outra coisa que não
dados à análise.
A narrativa que se segue irá se afigurar ao leitor mais ou menos como um comentário
sobre as proposições até aqui aventadas.
Residindo em Paris durante a primavera e parte do verão de 18..., travei conhecimento
com um certo Monsieur C. Auguste Dupin. Esse jovem cavalheiro era de excelente, na
verdade, de ilustre família, porém, devido a uma série de adversidades, ficara reduzido a tal
pobreza que a energia de seu caráter sucumbira sob o peso disso e ele desistira de se devotar
ao mundo ou de procurar recuperar a fortuna perdida. Por obséquio de seus credores,
continuava possuidor de um pequeno resquício de seu patrimônio; e, com a renda daí advinda,
conseguia, graças a uma rigorosa economia, prover-se do necessário para viver, sem se
molestar por coisas supérfluas. Os livros, na verdade, eram seu único luxo, e estes em Paris

são facilmente obtidos.
Conhecemo-nos numa obscura biblioteca na Rue Montmartre, onde o acaso de estarmos
ambos à procura do mesmo livro mui raro e mui notável nos uniu em mais estreita relação.
Víamo-nos com frequência. Interessei-me profundamente pela breve história familiar que
pormenorizou para mim com toda essa sinceridade que se permitem os franceses sempre que
seu tema se resume meramente a sua pessoa. Também fiquei pasmo com a vasta amplitude de
suas leituras; e, acima de tudo, entusiasmei-me vivamente com o exuberante fervor e o vívido
frescor de sua imaginação. Almejando em Paris certos objetivos tais como eu então almejava,
percebi que a companhia daquele homem constituiria para mim um tesouro de valor
inestimável; e confidencie-lhe esse sentimento com toda a franqueza. Após algum tempo ficou
acertado que moraríamos juntos durante minha estada na cidade; e, como minhas
circunstâncias mundanas eram razoavelmente menos complicadas que as dele, foi com seu
consentimento que me encarreguei de alugar e decorar, em um estilo que se adequava à
melancolia um tanto fantástica de nosso temperamento em comum, uma mansão dilapidada e
grotesca, havia muito abandonada devido a superstições cujo teor jamais indagamos, e
equilibrando-se precariamente rumo ao colapso em uma área afastada e desolada do Faubourg
St. Germain.
Houvesse a rotina de nossa vida nesse lugar chegado ao conhecimento do mundo,
teríamos sido reputados loucos — embora, talvez, loucos de natureza inofensiva. Nossa
reclusão era absoluta. Não recebíamos visita alguma. Na verdade, a localização de nosso
refúgio fora cuidadosamente mantida em segredo de meus próprios antigos companheiros; e já
havia muitos anos que Dupin deixara de ver e ser visto em Paris. Vivíamos exclusivamente
para nós mesmos.
Era uma excentricidade de gosto em meu amigo (pois que outro nome dar àquilo?) ser
um enamorado da Noite em si mesma; e a essa bizarrerie, assim como a todas as demais, eu
calmamente acedi; entregando-me a seus desvairados caprichos com perfeito abandon. Mas a
negra divindade não poderia nos fazer companhia permanente; então, simulávamos sua
presença. Aos primeiros raios da aurora fechávamos todas as maciças venezianas de nossa
casa, acendendo um par de círios que, fortemente perfumados, lançavam apenas a luz mais
débil e espectral. Com a ajuda deles enchíamos nossas almas de sonhos — lendo, escrevendo
ou conversando, até sermos advertidos pelo relógio da chegada das genuínas Trevas. Então
passeávamos pelas ruas, de braços dados, continuando os assuntos do dia, ou perambulando
para muito longe até avançada hora, buscando, em meio às fantásticas luzes e sombras da
cidade populosa, essa infinidade de excitação mental que a tranquila observação pode
proporcionar.
Em momentos como esse, eu não podia deixar de notar e admirar (embora, dada sua
fecunda idealidade, estivesse preparado para esperar tal coisa) uma peculiar capacidade
analítica em Dupin. Ele parecia também extrair um vivo deleite em exercê-la — quando não
propriamente em exibi-la —, e não hesitava em confessar o prazer que disso obtinha.
Vangloriava-se para mim, com uma pequena risada, que a maioria dos homens, no que lhe
dizia respeito, portava janelas em seus peitos, e costumava fazer acompanhar tais asserções de
provas diretas e assaz surpreendentes de seu conhecimento sobre minha própria pessoa. Seus

modos em momentos como esse eram frios e abstratos; seus olhos ficavam com uma expressão
vazia; ao passo que sua voz, em geral de um melodioso tenor, erguia-se num agudo de soprano
que teria soado insolente não fosse o caráter deliberado e inteiramente lúcido da enunciação.
Observando-o nesses estados de espírito, eu muitas vezes me punha a meditar na antiga
filosofia da Alma Biparte, e me divertia fantasiando um duplo Dupin — o criativo e o
resolutivo.
Que não se julgue aqui, com base no que acabei de dizer, que estou particularizando
algum mistério ou redigindo algum romance. O que recentemente descrevi no francês era
apenas o resultado de uma inteligência exaltada ou, talvez, enferma. Mas do caráter de suas
observações nos períodos em questão um exemplo transmitirá melhor a ideia.
Caminhávamos certa noite por uma rua suja e comprida, nos arredores do Palais Royal.
Estando ambos, aparentemente, perdidos em pensamentos, nenhum de nós dissera uma palavra
durante pelo menos quinze minutos. De repente Dupin quebrou o silêncio com a seguinte frase:
“Ele é de fato um sujeito bem pequeno, é verdade, e estaria melhor no Théâtre des
Variétés.”
“Não pode haver dúvida disso”, repliquei, inadvertidamente, e sem observar de início
(de tal maneira estivera absorto em reflexão) o modo extraordinário com que suas palavras
fizeram coro às minhas meditações. Um instante depois caí em mim e fiquei profundamente
estupefato.
“Dupin”, disse eu, gravemente, “isso está além de minha compreensão. Não hesito em
dizer que estou perplexo, e mal posso crer em meus sentidos. Como era possível que soubesse
que eu pensava em ...?” Aqui fiz uma pausa, para verificar se realmente sabia sem sombra de
dúvida quem ocupava meus pensamentos.
— “de Chantilly”, disse ele, “por que hesitou? Você refletia consigo mesmo que sua
figura diminuta não era apropriada para a tragédia.”
Era isso precisamente que compunha o teor de minhas reflexões. Chantilly era um
antigo sapateiro da Rue St. Denis que, tendo sido mordido pelo bicho do teatro, candidatarase ao rôle (papel) de Xerxes na tragédia de Crébillon de mesmo nome, e que fora alvo de
notórias pasquinadas por seus esforços dramáticos.
“Diga-me, pelo amor dos Céus”, exclamei, “o método — se algum método há — que
lhe possibilitou sondar minha alma nessa questão.” Na verdade, eu estava ainda mais atônito
do que me dispunha a demonstrar.
“Foi o fruteiro”, respondeu meu amigo, “que o levou à conclusão de que o remendão de
solas não tinha altura para Xerxes et id genus omne.” (E tudo que é da mesma espécie)
“Fruteiro! Você me deixa pasmo — não sei de fruteiro algum.”
“O sujeito com quem deu um encontrão quando dobramos a rua — cerca de quinze
minutos atrás, talvez.”
Eu agora me recordava que, de fato, um fruteiro, carregando na cabeça um grande cesto
de maçãs, quase me atirara ao chão, por acidente, quando deixávamos a Rue C... para entrar
na rua onde ora estávamos; mas o que isso tinha a ver com Chantilly era algo que eu não podia
absolutamente compreender.
Não havia um isto de charlatanerie em Dupin. “Explicarei”, disse ele, “e para que

possa compreender tudo claramente, retrocederei primeiro ao longo de suas meditações,
desde o momento em que lhe falei até o do rencontre com o referido fruteiro. Os elos
principais dessa cadeia são os seguintes — Chantilly, Órion, dr. Nichol, Epicuro,
estereotomia, pedras do calçamento, fruteiro.”
Existem poucas pessoas que não tenham, em algum momento de suas vidas, buscado se
distrair relembrando os passos ao longo dos quais particulares conclusões de suas próprias
mentes foram alcançadas. O passatempo é muitas vezes bastante interessante; e aquele que o
tenta pela primeira vez fica atônito com as aparentemente ilimitáveis distância e incoerência
entre o ponto de partida e o objetivo final. Qual não foi então minha perplexidade quando
escutei o francês dizendo o que acabara de dizer, e quando não pude deixar de admitir que
dissera a verdade. Ele continuou:
“Estávamos falando de cavalos, se me lembro corretamente, pouco antes de deixar a
Rue C.... Esse foi o último tema sobre o qual conversamos. Quando dobrávamos a esquina, um
fruteiro, com um grande cesto na cabeça, passando apressadamente por nós, jogou-o contra
uma pilha de pedras de pavimentação retiradas de um trecho da rua que está em obras. Você
pisou numa pedra solta, escorregou, torceu ligeiramente o tornozelo, pareceu irritado ou
amuado, murmurou algumas palavras, virou para olhar para a pilha e prosseguiu em silêncio.
Não prestei particular atenção ao que fez; mas a observação se tornou para mim, ultimamente,
uma espécie de necessidade.
“Você manteve os olhos no chão — relanceando, com expressão mal-humorada, os
buracos e sulcos no calçamento (de modo que percebi que continuava pensando nas pedras),
até chegarmos à pequena viela chamada Lamartine, que fora pavimentada, a título de
experimento, com esses blocos justapostos e rebitados. Aqui seu semblante se desanuviou e,
notando que seus lábios se moviam, não tive dúvida de que murmurava a palavra
estereotomia, termo que muito afetadamente é aplicado a essa espécie de pavimento. Eu sabia
que não era capaz de dizer a si mesmo a palavra estereotomia sem ser levado a pensar em
átomos, e, consequentemente, nas teorias de Epicuro; e uma vez que, ao discutirmos o assunto
há não muito tempo, mencionei-lhe quão singularmente, embora quão pouco se tenha notado,
as vagas hipóteses desse nobre grego encontraram confirmação na cosmogonia nebular
recente,imaginei que não poderia deixar de erguer os olhos para a grande nebulosa em Órion,
e decerto esperava que o fizesse. Com efeito, você olhou para o alto; e nesse momento tive a
convicção de que acompanhara corretamente seus passos. Mas na acerba tirade (ironia)
acerca de Chantilly, que apareceu no Musée de ontem, o satirista, fazendo ignominiosas
alusões à mudança de nome do sapateiro ao calçar o coturno, citou um verso latino sobre o
qual muitas vezes conversamos. Refiro-me ao verso: Perdidit antiquum litera prima sonum
(Perdeu seu antigo som com a primeira letra). Eu havia afirmado que isso era uma menção a
Órion, outrora grafada Urion; e, devido a certas pungências ligadas a essa explicação, estava
ciente de que não poderia tê-la esquecido. Ficou claro, desse modo, que você não deixaria de
combinar as duas ideias de Órion e Chantilly. Que de fato as combinou percebi pela natureza
do sorriso que perpassou seus lábios. Você pensou na imolação do pobre sapateiro. Até então,
seu andar era curvado; mas em seguida notei que aprumava o corpo a plena altura. Nesse
instante tive certeza de que refletia sobre a figura diminuta de Chantilly. Foi aí que interrompi

suas meditações para comentar que, de fato, era mesmo um sujeitinho pequeno — o tal
Chantilly —, que estaria melhor no Théâtre des Variétés.”
Não muito depois, líamos uma edição vespertina da Gazette des Tribunaux quando os
seguintes parágrafos chamaram nossa atenção.
“ASSASSINATOS EXTRAORDINÁRIOS
Nessa madrugada, por volta das três da manhã, os moradores do Quartier St. Roch
foram tirados de seu sono por uma sucessão de gritos aterrorizantes, provenientes,
aparentemente, do quarto andar de uma casa na Rue Morgue, sabidamente ocupada apenas
por Madame L'Espanaye e sua filha, Mademoiselle Camille L'Espanaye. Após alguma
demora, ocasionada por uma tentativa infrutífera de conseguir passar da maneira usual, a
porta do saguão foi arrombada com um pé de cabra e oito ou dez vizinhos entraram,
acompanhados de dois gendarmes. A essa altura, os gritos haviam cessado; mas, quando o
grupo subiu correndo o primeiro lance de escadas, duas ou mais vozes ríspidas, em
inflamada altercação, se fizeram ouvir, e pareciam proceder da parte superior da casa.
Quando o segundo patamar foi alcançado, também esses sons haviam cessado, e tudo
permanecia na mais perfeita quietude. O grupo se dispersou, e correram de quarto em
quarto. Ao chegarem em um grande aposento de fundos no quarto andar (cuja porta,
achando-se trancada com a chave do lado de dentro, teve de ser aberta à força),
presenciaram um espetáculo que encheu cada um dos ali presentes não apenas de horror
como também de assombro.
“O apartamento encontrava-se na mais furiosa desordem — a mobília destruída e
jogada em todas as direções. Restara uma única armação de cama; e o colchão fora
removido e atirado no meio do soalho. Em uma poltrona havia uma navalha manchada de
sangue. No chão da lareira jaziam duas ou três mechas de cabelos humanos grisalhos,
também salpicadas de sangue, e ao que parecia arrancadas pela raiz. No chão
encontraram-se quatro napoleões, um brinco de topázio, três colheres grandes de prata,
três menores, de métal d'Alger, e duas bolsas, contendo cerca de quatro mil francos em
ouro. As gavetas de umbureau que ficava em um canto estavam abertas e haviam,
aparentemente, sido vasculhadas, embora muitos artigos ainda permanecessem dentro. Um
pequeno cofre de ferro foi encontrado sob o colchão (não sob a cama). Estava aberto, com a
chave ainda na tampa. Não continha coisa alguma exceto algumas cartas velhas e outros
documentos de pouca importância.
“De Madame L'Espanaye nenhum vestígio se via; mas uma incomum quantidade de
fuligem tendo sido observada na lareira levou a que se desse uma busca na chaminé, e
(coisa horrível de relatar!) dali se retirou o cadáver da filha, de cabeça para baixo; havia
sido forçado pela estreita abertura até profundidade considerável. O corpo estava
razoavelmente quente. Quando examinado, muitas escoriações foram notadas, sem dúvida
ocasionadas pela violência empregada ao ser enfiado e depois retirado. No rosto viam-se
inúmeros arranhões e, pela garganta, negros hematomas, além de marcas profundas de
unhas, como se a vítima houvesse sido morta por estrangulamento.
“Após uma cuidadosa investigação em cada canto da casa, sem que mais nada se
descobrisse, o grupo se dirigiu a um pequeno pátio nos fundos do edifício, onde estava o

corpo da velha senhora, com a garganta tão completamente dilacerada que, ao se tentar
erguê-la, a cabeça caiu. O corpo, assim como a cabeça, fora terrivelmente mutilado — o
primeiro a tal ponto que mal conservava qualquer semelhança com algo humano.
“Desse horrível mistério até o momento não há, acreditamos, a mais leve pista.”
O jornal do dia seguinte trazia esses pormenores adicionais:
“A Tragédia na Rue Morgue. Muitos indivíduos têm sido interrogados em relação a
esse tão extraordinário e assombroso caso [a palavra affaire ainda não carrega, na França,
essa leveza de significado que o inglês affair, caso, transmite entre nós], mas nada ainda
surgiu capaz de lançar alguma luz sobre ele. Fornecemos abaixo todos os depoimentos
relevantes extraídos.
“Pauline Dubourg, lavadeira, declara que conhecia ambas as vítimas havia três
anos, tendo se encarregado de suas roupas durante esse período. A velha senhora e a filha
pareciam em bons termos — muito afetuosas uma com a outra. Eram excelentes pagadoras.
Nada pôde informar com respeito ao modo ou aos meios de vida das duas. Acreditava que
Madame L. lesse a sorte como sustento. Dizia-se que tinha dinheiro guardado em casa.
Nunca encontrou ninguém na casa quando precisou buscar ou entregar as roupas. Estava
certa de que não contavam com quaisquer empregados aos seus serviços. Não parecia haver
mobília em parte alguma do prédio, exceto no quarto andar.
“Pierre Moreau, dono de tabacaria, declara que costumava vender pequenas
quantidades de fumo e rapé a Madame L'Espanaye havia quase quatro anos. É nascido na
vizinhança e sempre residiu ali. A falecida e sua filha ocuparam a casa onde seus corpos
foram encontrados por mais de seis anos. O inquilino anterior do lugar fora um joalheiro
que sublocara os quartos superiores para várias pessoas. A casa era de propriedade de
Madame L. Descontente com o uso indevido do imóvel por parte de seu locatário, mudou-se
para lá ela própria, recusando-se a alugar qualquer parte do prédio. A madame estava
senil. A testemunha viu a filha umas cinco ou seis vezes durante os seis anos. As duas
levavam uma vida excepcionalmente reclusa — supunha-se que tinham dinheiro. Ouvira
dizer por alguns vizinhos que Madame L. fazia a leitura da sorte — não acreditava. Nunca
vira pessoa alguma entrar por aquela porta, a não ser a própria velha senhora e sua filha,
um encarregado de manutenção uma ou duas vezes e um médico, umas oito ou dez.
“Muitas outras pessoas, também vizinhos, forneceram depoimentos nesse mesmo
sentido. Nenhum frequentador da casa foi mencionado. Ninguém soube dizer se havia algum
parente vivo de Madame L. e sua filha. As venezianas das janelas da frente raramente eram
abertas. As de trás viviam fechadas, com exceção do aposento dos fundos, no quarto andar.
A casa era de boa construção — não muito velha.
“Isidore Muset, gendarme, declara que foi chamado à casa por volta das três da
manhã, e que encontrou cerca de vinte ou trinta pessoas diante da entrada, tentando passar.
Arrombou finalmente a porta do saguão com a baioneta — não com um pé de cabra.
Encontrou pouca dificuldade em fazer com que abrisse, pelo fato de ser uma porta dupla,
ou retrátil, e sem ferrolhos em cima ou embaixo. Os gritos continuaram até a porta ser
forçada — e depois subitamente cessaram. Pareciam os gritos de uma pessoa (ou pessoas)
em grande agonia — altos e prolongados, não curtos e rápidos. A testemunha liderou o

caminho pelas escadas. Ao chegar no primeiro patamar, escutou duas vozes numa
altercação alta e inflamada — uma era rouca, a outra, mais esganiçada — uma voz muito
estranha. Pôde discernir algumas palavras da primeira, que eram de um francês. Tinha
certeza absoluta de que não era voz de mulher. Pôde discernir as palavras 'sacré' e 'diable'.
A voz aguda pertencia a alguém estrangeiro. Não sabia dizer se era voz de homem ou de
mulher. Não pôde distinguir o que dizia, mas acreditou que a língua fosse o espanhol. O
estado do aposento e dos corpos foi descrito por essa testemunha do modo como descritos
ontem.
“Henri Duval, vizinho, e, por ocupação, artesão de prataria, declara que tomou
parte no grupo que entrou na casa. Corrobora o depoimento de Muset, de modo geral.
Assim que forçaram a entrada, voltaram a fechar a porta, de modo a impedir a passagem da
multidão, que se juntou muito rápido, não obstante o adiantado da hora. A voz aguda,
acredita a testemunha, era de um italiano. Certamente não era francês. Não sabe dizer ao
certo se era voz de homem. Podia ser de mulher. Não está familiarizado com a língua
italiana. Não pôde discernir quaisquer palavras, mas ficou convencido pela entonação que
foram ditas em italiano. Conhecia Madame L. e sua filha. Conversara com ambas em
diversas ocasiões. Tinha certeza de que a voz aguda não era de nenhuma das falecidas.
“— Odenheimer, restaurateur. Essa testemunha apresentou-se voluntariamente para
depor. Por não falar francês, foi inquirida mediante um intérprete. É natural de Amsterdã.
Passava pela casa no momento dos gritos. Eles duraram por vários minutos —
provavelmente dez. Foram longos e altos — muito apavorantes e perturbadores. Estava
entre o grupo que entrou no prédio. Corroborou os depoimentos prévios em todos os
aspectos menos um. Tinha certeza de que a voz aguda pertencia a um homem — a um
francês. Não conseguiu discernir as palavras enunciadas. Foram altas e rápidas —
desiguais — ditas aparentemente com medo, embora também com raiva. A voz era
dissonante — não tão aguda, mais para dissonante. Não chamaria de uma voz aguda. A voz
rouca disse repetidamente 'sacré', 'diable' e, uma vez, 'mon Dieu'.
“Jules Mignaud, banqueiro, da firma de Mignaud et Fils, Rue Deloraine. É o
Mignaud pai. Madame L'Espanaye possuía algumas propriedades. Abrira uma conta em sua
casa bancária na primavera do ano —— (oito anos antes). Fazia depósitos frequentes de
pequenas quantias. Jamais havia sacado, até três dias antes de sua morte, quando retirou
pessoalmente quatro mil francos. O valor foi pago em ouro, e um funcionário enviado a sua
casa com o saque.
“Adolphe Le Bon, funcionário de Mignaud et Fils, declara que no dia em questão,
por volta do meio-dia, acompanhou Madame L'Espanaye a sua residência com os quatro
mil francos, divididos em duas bolsas. Quando a porta era aberta, Mademoiselle L.
apareceu e pegou de suas mãos uma das bolsas, enquanto a velha senhora apanhava a
outra. Ele então as cumprimentou e partiu. Não viu ninguém na rua nesse momento. É uma
pequena travessa — muito isolada.
“William Bird, alfaiate, declara que estava entre o grupo que entrou na casa. É
inglês. Mora em Paris há dois anos. Foi um dos primeiros a subir as escadas. Escutou as
vozes se altercando. A voz rouca era de um francês. Pôde distinguir diversas palavras, mas

não se recorda de todas. Ouviu distintamente 'sacré' e 'mon Dieu'. Houve um som no
momento como que de várias pessoas lutando — um som de coisas raspando e gente se
engalfinhando. A voz aguda falava muito alto — mais alto do que a rouca. Tem certeza de
que não era a voz de um inglês. Parecia ser de um alemão. Podia ser voz de mulher. Não
entende alemão.
“Quatro das supracitadas testemunhas, tendo sido reconvocadas, declararam que a
porta do aposento em que se encontrou o corpo de Mademoiselle L. estava trancada por
dentro quando o grupo chegou. Tudo no mais perfeito silêncio — nenhum grunhido ou
barulho de qualquer tipo. Ao forçarem a porta, ninguém foi visto. As janelas, tanto do
quarto dos fundos como do frontal, estavam abaixadas e firmemente trancadas por dentro.
Uma porta entre os dois quartos estava fechada, mas não trancada. A porta que havia entre
o quarto da frente e o corredor estava trancada, com a chave do lado de dentro. Um
quartinho na frente da casa, no quarto andar, na extremidade do corredor, tinha a porta
entreaberta. Esse cômodo estava abarrotado de camas velhas, caixas e coisas assim. Tudo
foi cuidadosamente retirado e examinado. Não havia um centímetro em parte alguma da
casa que não tenha passado por uma busca cuidadosa. Varredores foram enfiados de cima a
baixo nas chaminés. A casa tinha quatro andares, além de águas-furtadas (mansardes). Um
alçapão no teto fora firmemente pregado — parecia que não era aberto havia anos. O
tempo transcorrido entre a altercação de vozes que ouviram e o arrombamento da porta do
aposento foi estimado com variações pelas testemunhas. Alguns disseram três minutos —
outros, cinco. A porta foi aberta com dificuldade.
“Alfonzo Garcio, agente funerário, declara ser residente da Rue Morgue. É natural
da Espanha. Tomou parte no grupo que entrou na casa. Não subiu as escadas. É nervoso, e
ficou apreensivo quanto às consequências do tumulto. Escutou as vozes em altercação. A
voz rouca era de um francês. Não pôde discernir o que foi dito. A voz aguda era de um
inglês — tem certeza disso. Não compreende a língua inglesa, mas julga pela entonação.
“Alberto Montani, confeiteiro, declara que estava entre os primeiros a subir as
escadas. Escutou as vozes em questão. A voz rouca era de um francês. Distinguiu diversas
palavras. Seu dono parecia protestar. Não conseguiu discernir as palavras da voz aguda.
Falava de modo apressado e irregular. Acha que é voz de um russo. Corrobora o testemunho
geral. É italiano. Nunca conversou com alguém natural da Rússia.
“Diversas testemunhas, na reinquirição, afirmaram que as chaminés de todos os
aposentos no quarto andar eram estreitas demais para admitir a passagem de um ser
humano. Por 'varredores' queriam dizer escovões cilíndricos, como os que são empregados
pelos limpadores de chaminés. Esses escovões foram passados de ponta a ponta em todos os
ductos da casa. Não havia qualquer passagem de fundos pela qual qualquer um pudesse ter
descido enquanto o grupo subia as escadas. O corpo de Mademoiselle L'Espanaye estava
tão firmemente enterrado na chaminé que só conseguiram descê-lo depois que quatro ou
cinco do grupo uniram forças.
“Paul Dumas, médico, declara que foi chamado para examinar os corpos ao nascer
do dia. Haviam ambos sido colocados sobre o enxergão da cama no aposento onde
Mademoiselle L. foi encontrada. O cadáver da jovem estava muito esfolado e contundido. O

fato de ter sido enfiado na chaminé teria sido suficiente para dar conta desse aspecto. A
garganta fora gravemente esfolada. Havia inúmeros arranhões profundos pouco abaixo do
queixo, junto com uma série de manchas lívidas, que eram evidentemente marcas de dedos.
O rosto estava terrivelmente manchado e as órbitas oculares protraídas. A língua fora
parcialmente mordida. Um enorme hematoma foi descoberto sobre a boca do estômago,
produzido, aparentemente, pela pressão de um joelho. Na opinião de Monsieur Dumas,
Mademoiselle L'Espanaye fora morta por estrangulamento por uma ou várias pessoas
desconhecidas. O cadáver da mãe estava horrivelmente mutilado. Todos os ossos da perna e
do braço direitos estavam quebrados com maior ou menor gravidade. A tíbia esquerda fora
estilhaçada, bem como todas as costelas do lado esquerdo. O corpo todo horrivelmente
contundido e manchado. Era impossível dizer como os ferimentos haviam sido infligidos.
Um pesado porrete de madeira, ou uma grande barra de ferro — uma cadeira — qualquer
arma grande, pesada e rombuda teria produzido tais resultados, se empunhada pelas mãos
de um homem muito forte. Mulher alguma teria sido capaz de provocar tais ferimentos com
a arma que fosse. A cabeça da vítima, quando examinada pela testemunha, estava
inteiramente separada do corpo, e também gravemente fraturada. A garganta fora
evidentemente cortada com algum instrumento afiado — provavelmente, uma navalha.
“Alexandre Etienne, cirurgião, foi chamado junto com Monsieur Dumas para
examinar os corpos. Corroborou o depoimento e as opiniões do colega.
“Nenhum outro fato relevante veio a lume, embora diversas outras pessoas tenham
sido interrogadas. Um assassinato tão misterioso, e tão desconcertante em todas suas
particularidades, jamais foi cometido antes em Paris — se é que de fato um assassinato foi
cometido. A polícia está completamente às escuras — uma ocorrência incomum em casos
dessa natureza. Não há, entretanto, nem sombra de pista à vista.”
A edição vespertina do jornal informava que o Quartier St. Roch continuava ainda em
grande agitação — que o edifício passara por uma cuidadosa nova busca, e que novos
depoimentos foram colhidos, mas tudo em vão. Uma nota de última hora porém mencionava
que Adolphe Le Bon havia sido detido e feito prisioneiro — embora nenhuma evidência
parecesse incriminá-lo, além dos fatos já especificados.
Dupin pareceu singularmente interessado no progresso do caso — pelo menos foi o que
julguei por sua conduta, pois não fez comentário algum. Apenas após o anúncio de que Le Bon
fora preso pediu minha opinião respeitando aos assassinatos.
Eu só podia concordar com toda Paris em considerá-los um mistério insolúvel. Não via
meios pelos quais fosse possível rastrear o assassino.
“Não devemos julgar os meios”, disse Dupin, “segundo a superfície desses
depoimentos. A polícia parisiense, tão elogiada por seu acumen (bom julgamento mental), é
hábil, mas só isso. Não existe método em seus procedimentos além do método do momento.
Fazem vasta ostentação de medidas; mas, não raro, estas são tão mal adaptadas aos objetivos
propostos que nos vem à mente Monsieur Jourdain, pedindo seu robe-de-chambre — pour
mieux entendre la musique. Os resultados atingidos por eles são não raro surpreendentes,
mas, na maior parte, obtidos pela simples diligência e atividade. Quando essas qualidades
estão indisponíveis, seus esquemas fracassam. Vidocq, por exemplo, era bom em conjecturas,

e perseverava. Mas, sem uma mente treinada, enganava-se continuamente pela própria
intensidade de suas investigações. Ele prejudicava sua visão segurando os objetos perto
demais. Podia enxergar, talvez, um ou dois pontos com clareza incomum, mas, ao fazê-lo,
necessariamente perdia de vista a questão como um todo. Isso é o que podemos chamar de ser
profundo demais. A verdade nem sempre está dentro de um poço. Com efeito, no que toca aos
conhecimentos mais importantes, acredito de fato que ela é invariavelmente superficial. A
profundidade reside nos vales onde a buscamos, e não nos cumes montanhosos onde ela é
encontrada. Os modos e origens desse tipo de equívoco estão bem tipificados na
contemplação dos corpos celestiais. Relancear brevemente uma estrela — observá-la
obliquamente, voltando em sua direção as áreas mais exteriores da retina (que é mais sensível
a impressões luminosas tênues do que a parte interna), é contemplá-la com nitidez — é obter a
melhor apreciação de seu brilho — brilho que se turva na exata proporção em que voltamos
nosso olhar diretamente para a estrela. Uma maior quantidade de raios de fato incide sobre o
olho nesse caso, mas, no primeiro, ocorre uma capacidade de compreensão mais refinada. A
profundidade indevida confunde e debilita o pensamento; e é possível fazer com que até
mesmo Vênus desapareça do firmamento por meio de uma observação demasiado prolongada,
concentrada ou direta.
“Quanto a esses assassinatos, vamos proceder a um exame deles nós mesmos antes de
formar qualquer opinião a respeito. Uma investigação poderá nos proporcionar boa diversão
[julguei esse um termo estranho para usar aqui, mas nada disse] e, além do mais, Le Bon certa
vez me prestou um serviço pelo qual não me mostrarei ingrato. Vamos ver o local com nossos
próprios olhos. Conheço G..., o chefe de polícia, e não deveremos ter dificuldade em obter a
permissão necessária.”
A permissão foi obtida, e seguimos imediatamente para a Rue Morgue. É uma daquelas
travessas muito pobres que ficam entre a Rue Richelieu e a Rue St. Roch. Já era fim de tarde
quando chegamos; o bairro ficando a grande distância desse em que residíamos. Encontramos
a casa prontamente; pois havia ainda inúmeras pessoas olhando para as venezianas fechadas,
com uma curiosidade sem propósito, do outro lado da rua. Era uma residência parisiense
comum, com um saguão de entrada, ao lado de cuja porta havia um cubículo de vidros opacos,
com um painel deslizante na janela, indicando uma loge de concièrge (casa do porteiro). Antes
de entrar, andamos pela rua, dobramos uma viela e depois, entrando em outra, passamos pelos
fundos do prédio — Dupin, nesse meio tempo, examinava toda a vizinhança, bem como a casa,
com uma meticulosidade de atenção para a qual não via eu objetivo possível.
Voltando por onde viéramos, fomos outra vez para a entrada da residência, tocamos a
campainha e, após mostrarmos nossas credenciais, fomos admitidos pelos policiais
encarregados. Subimos as escadas — até o aposento onde o corpo de Mademoiselle
L'Espanaye fora encontrado, e onde ambas as falecidas continuavam. A desordem no quarto,
como de costume, permanecia do jeito que fora deixada. Não vi nada além do que havia sido
relatado na Gazette des Tribunaux. Dupin examinava cada detalhe — sem excetuar os corpos
das vítimas. Depois prosseguimos para os demais quartos, e para o pátio; um gendarme nos
acompanhou o tempo todo. A investigação nos ocupou até escurecer, quando saímos. A
caminho de casa, meu companheiro se deteve por alguns instantes na redação de um dos

jornais diários.
Já tive ocasião de dizer que os caprichos de meu amigo eram muitos e variados, e que
Je les ménageais:48 — para essa expressão, não existe equivalente em inglês. Agora, ele
cismara de declinar qualquer conversa sobre a questão dos assassinatos até mais ou menos o
meio-dia do dia seguinte. E então me perguntou, repentinamente, se eu observara algo peculiar
na cena das atrocidades.
Houve alguma coisa no modo como enfatizou a palavra “peculiar” que me provocou
calafrios, sem saber por quê.
“Não, nada peculiar”, disse eu; “pelo menos, nada além do que ambos vimos publicado
no jornal.”
“Receio que a Gazette”, replicou, “não tenha penetrado no horror insólito da coisa.
Mas descartemos as fúteis opiniões desse periódico. Parece-me que o mistério é considerado
insolúvel pelo mesmo motivo que deveria fazer com que fosse tido como de fácil solução —
quero dizer, pelo caráter outré de suas circunstâncias. A polícia está perplexa com a aparente
ausência de motivo — não com o crime em si — mas com a atrocidade do crime. Estão
desconcertados, também, pela aparente impossibilidade de conciliar as vozes ouvidas em
altercação com o fato de que ninguém foi encontrado no andar de cima além da assassinada
Mademoiselle L'Espanaye, e de que não havia meios de sair sem passar pelo grupo que subia.
A desordem selvagem do quarto; o cadáver enfiado, de cabeça para baixo, pela chaminé; a
pavorosa mutilação do corpo da velha senhora; essas considerações, juntamente com as que
acabo de mencionar, e outras a que não é necessário fazer menção, bastaram para paralisar as
autoridades, deixando completamente às escuras seu tão propalado acumen. A polícia caiu no
erro grosseiro mas comum de confundir o insólito com o abstruso. Mas é nesses desvios do
plano do ordinário que a razão encontra seu caminho, se é que o encontra, na busca da
verdade. Em investigações tais como as que empreendemos agora, não deve tanto ser
perguntado o que ocorreu mas o que ocorreu que nunca ocorreu antes. Na verdade, a
facilidade com que chegarei, ou cheguei, à solução desse mistério está em proporção direta
com sua aparente insolubilidade aos olhos da polícia.”
Encarei meu colega, mudo de espanto.
“Estou à espera”, prosseguiu ele, olhando para a porta de nosso apartamento — “estou
à espera de uma pessoa que, embora talvez não o perpetrador dessa carnificina, deve em certa
medida ter tido algum envolvimento em sua perpetração. Da pior parte dos crimes cometidos,
é provável que seja inocente. Espero estar correto nessa suposição; pois é nisso que baseei
minha expectativa de deslindar todo o enigma. Aguardo esse homem aqui — nesta sala — a
qualquer momento. É verdade que pode não aparecer; mas a probabilidade é de que o faça.
Caso venha, será necessário detê-lo. Eis aqui umas pistolas; e ambos sabemos como usá-las,
quando a ocasião assim o exige.”
Tomei as pistolas, mal sabendo o que fazia, ou tampouco acreditando no que escutava,
enquanto Dupin prosseguia, muito à maneira de um solilóquio. Já tive oportunidade de
comentar seus modos abstraídos em momentos assim. Seu discurso era endereçado a minha
pessoa; mas sua voz, embora de modo algum elevada, exibia essa entonação que é comumente
empregada ao se falar com alguém que está a grande distância. Seus olhos, com expressão

vazia, fitavam apenas a parede.
“Que as vozes ouvidas em altercação”, disse, “pelo grupo que subia as escadas não
pertenciam às próprias mulheres ficou plenamente provado pelas evidências do caso. Isso
afasta qualquer dúvida quanto à questão de saber se a velha senhora poderia primeiro ter dado
cabo da filha e em seguida cometido suicídio. Menciono esse ponto puramente em nome do
método; pois a força de Madame L'Espanaye teria sido absolutamente insuficiente para a
tarefa de enfiar o corpo da filha na chaminé, tal como foi encontrado; e a natureza dos
ferimentos sobre sua pessoa impossibilita totalmente a ideia de suicídio. O assassinato, então,
foi cometido por uma terceira parte; e as vozes dessa terceira parte eram as que se escutaram
em altercação. Deixe-me adverti-lo agora — não sobre todos os depoimentos no que diz
respeito às vozes — mas no que havia de peculiar acerca dos depoimentos. Observou alguma
coisa peculiar acerca deles?”
Comentei que embora todas as testemunhas concordassem em supor que a voz rouca
pertencia a um francês, havia grande discordância acerca da voz aguda, ou, como um
indivíduo a chamou, dissonante.
“Isso são os próprios testemunhos”, disse Dupin, “mas não a peculiaridade dos
testemunhos. Você não observou nada característico. Contudo, havia algo a ser observado. As
testemunhas, como afirma, concordaram quanto à voz rouca; nesse ponto foram unânimes. Mas
em respeito à voz aguda, a peculiaridade não é o fato de discordarem, mas que um italiano, um
inglês, um espanhol, um holandês e um francês, em sua tentativa de descrevê-la, falassem cada
um como sendo de um estrangeiro. Cada um deles tem certeza de que não é a voz de um
conterrâneo. Cada um a relaciona não à voz de um indivíduo de alguma nação de cuja língua
ele próprio seja falante, muito pelo contrário. O francês supõe que é a voz de um espanhol, e
que talvez pudesse ter distinguido algumas palavras,caso tivesse alguma familiaridade com o
espanhol. O holandês sustenta que pertencia a um francês; mas, conforme lemos, por não
compreender francês, a testemunha foi inquirida mediante um intérprete. O inglês crê que a
voz era de um alemão, mas não conhece alemão. O espanhol tem certeza de que pertencia a
um inglês, mas julga pela entonação e nada mais, uma vez que não compreende nada do
inglês. O italiano acredita que é a voz de um russo, mas nunca conversou com alguém natural
da Rússia. Um segundo francês, além do mais, diverge do primeiro, e afirma que a voz
pertencia a um italiano; mas, por não conhecer essa língua, foi, como o espanhol, convencido
pela entonação. Ora, quão estranhamente insólita devia ser de fato essa voz para que
depoimentos como esses pudessem ser colhidos! — em cujos tons, até, cidadãos das cinco
grandes divisões da Europa não puderam reconhecer nada familiar! Dir-se-ia que pode ter
sido a voz de um asiático — de um africano. Nem asiáticos nem africanos abundam em Paris;
mas, sem negar a inferência, chamarei sua atenção agora para três pontos. A voz é descrita por
uma das testemunhas como não tão aguda, mais para dissonante. É caracterizada por outras
duas como falando de modo apressado e irregular. Palavra alguma — som algum que se
assemelhasse a palavras — foi mencionada pelas testemunhas como discernível.
“Não sei dizer”, continuou Dupin, “que impressão posso ter causado, até aqui, em seu
próprio entendimento; mas não hesito em afirmar que deduções legítimas até mesmo dessa
parte dos depoimentos — a parte respeitante às vozes rouca e aguda — são por si mesmas

suficientes para engendrar uma suspeita capaz de orientar todo o posterior progresso da
investigação desse mistério. Disse deduções legítimas; mas o que quis comunicar não ficou
plenamente expresso. Minha intenção foi sugerir que as deduções são as únicas apropriadas e
que a suspeita brota inevitavelmente delas como o resultado isolado. Qual seja essa suspeita,
entretanto, ainda não vou dizer. Apenas quero que tenha em mente que, quanto a mim, foi
suficientemente poderosa para dar uma forma definitiva — uma determinada tendência — às
minhas investigações no aposento.
“Transportemo-nos, na imaginação, para o quarto. Qual a primeira coisa que
buscaremos ali? Os meios de egressão empregados pelos assassinos. Vale dizer que nenhum
de nós acredita em eventos sobrenaturais. Madame e Mademoiselle L'Espanaye não foram
mortas por espíritos. Os perpetradores desse crime eram feitos de matéria, e escaparam
materialmente. Então, como? Felizmente, não há senão um único modo de raciocinar sobre
esse ponto, e esse modo deve nos conduzir a uma decisão peremptória. — Vamos examinar,
um a um, os possíveis meios de fuga. Está claro que os assassinos estavam no quarto onde
Mademoiselle L'Espanaye foi encontrada, ou pelo menos no quarto adjacente, quando o grupo
subiu as escadas. É desse modo apenas nesses dois cômodos que devemos buscar uma rota de
evasão. A polícia arrancou as tábuas do soalho, os forros do teto e a alvenaria das paredes em
todas as direções. Nenhuma saída secreta poderia ter escapado a sua vigilância. Mas, não
confiando nos olhos deles, procedi a um exame com os meus. Não havia, então, nenhuma saída
secreta. As duas portas dos quartos que davam para o corredor estavam devidamente
trancadas, com as chaves do lado de dentro. Voltemos às chaminés. Estas, embora da
costumeira altura de uns dez metros, mais ou menos, acima das lareiras, não admitirão, em
toda a sua extensão, o corpo de um gato grande. A impossibilidade de fugir, pelos meios já
indicados, sendo desse modo absoluta, ficamos restritos às janelas. Por aquelas do quarto da
frente ninguém poderia ter escapado sem ser visto pela multidão na rua. Os criminosos devem
ter passado, então, por uma das janelas do quarto nos fundos. Ora, tendo chegado a essa
conclusão de uma maneira tão inequívoca como chegamos, não nos cabe, como homens de
raciocínio que somos, rejeitá-la por conta de aparentes impossibilidades. Só nos resta provar
que essas aparentes 'impossibilidades' não são, na realidade, nada do gênero.
“Há duas janelas nesse quarto. Uma está desimpedida de qualquer mobília, e
inteiramente visível. A parte inferior da outra está obstruída pela cabeceira de uma pesada
cama que foi empurrada contra ela. Como se verificou, a primeira foi fortemente trancada por
dentro. Resistiu aos mais enérgicos esforços de todos que tentaram erguê-la. Um grande
buraco feito com uma verruma fora aberto em sua madeira do lado esquerdo e, como se viu,
um prego muito grosso enfiado ali dentro, praticamente até a cabeça. Ao se examinar a outra
janela, um prego similar foi encontrado; e vigorosas tentativas de erguer o caixilho desta
também fracassaram. A polícia se deu então inteiramente por satisfeita de que a fuga não
ocorrera por nenhuma dessas rotas. E, logo, julgou-se uma questão de excesso de zelo retirar
os pregos e abrir as janelas.
“Minha própria investigação foi de certo modo mais minuciosa, pelo motivo recémexposto — pois ali estava, eu sabia, uma dessas ocasiões em que se devia provar que todas as
aparentes impossibilidades, na realidade, não são nada do gênero.

“Prossegui então em meu raciocínio — a posteriori. Os assassinos escaparam por uma
dessas janelas. Tal se dando, não poderiam ter voltado a travar os caixilhos, pois que foram
assim encontrados; — consideração que pôs um ponto final, devido a sua obviedade, ao
exame da polícia nesse aposento. Contudo, os caixilhos estavam travados. Eles deviam, então,
ter a capacidade de se travar sozinhos. Não há como furtar-se a essa conclusão. Aproximei-me
do batente desobstruído, retirei o prego com alguma dificuldade e tentei abrir a janela. A
guilhotina resistiu a todos os meus esforços, como previra. Uma mola oculta, eu percebia
agora, devia existir; e a corroboração de minha ideia convenceu-me de que minhas premissas,
ao menos, estavam corretas, por mais misteriosas que ainda parecessem as circunstâncias
envolvendo os pregos. Uma busca cuidadosa logo trouxe à luz a mola oculta. Pressionei-a e,
satisfeito com a descoberta, abstive-me de erguer o caixilho.
“Então voltei a enfiar o prego no lugar e observei-o atentamente. Uma pessoa que
passasse por aquela janela poderia tê-la fechado, e a mola a teria travado — mas o prego não
poderia ter sido novamente inserido. A conclusão era clara, e mais uma vez restringiu o campo
de minhas investigações. Os assassinos deviam ter escapado pela outra janela. Supondo,
então, que os mecanismos em ambos os caixilhos fossem iguais, como era provável, uma
diferença devia ser encontrada entre os pregos ou, pelo menos, no modo como haviam sido
fixados. Subindo no enxergão da cama, olhei por cima da cabeceira e examinei
minuciosamente o segundo batente. Passando a mão por trás da cabeceira, descobri e
pressionei prontamente a mola, que era, como eu presumira, de caráter idêntico à outra. Então
examinei o prego. Era tão grosso quanto o outro e, aparentemente, fixo da mesma maneira —
enfiado quase até a cabeça.
“Dirá você que isso me deixou desnorteado; mas, se pensa assim, deve ter
compreendido mal a natureza das deduções. Para usar uma expressão pitoresca, eu não ficara
'às escuras' em momento algum. Não perdera o rastro sequer por um instante. Não havia falha
em nenhum elo da cadeia. Eu farejara o segredo até seu resultado final — e esse resultado era
o prego. Tinha, repito, em todos os aspectos, a aparência de seu semelhante na outra janela;
mas esse fato foi de uma absoluta insignificância (por mais conclusivo que possa parecer)
quando comparado à consideração de que ali, nesse ponto, terminava a trilha. Deve haver
alguma coisa errada nesse prego, falei. Toquei-o; e a cabeça, com cerca de seis milímetros
da espiga, saiu entre meus dedos. O restante da espiga permaneceu no buraco de verruma,
onde havia se quebrado. A fratura era antiga (pois as extremidades exibiam uma crosta de
ferrugem) e fora aparentemente provocada por uma martelada, que havia cravado
parcialmente, no alto do caixilho inferior, a parte do prego com a cabeça. Eu então voltei a
encaixar cuidadosamente essa parte do prego com a cabeça no furo de onde ela havia saído e
a semelhança com um prego perfeito era completa — a fissura era invisível. Pressionando a
mola, ergui o caixilho suavemente algumas polegadas; a cabeça subiu junto, permanecendo
firme em seu lugar. Fechei a janela, e a aparência de um prego inteiro era perfeita outra vez.
“O enigma, até ali, estava desvendado. O assassino escapara pela janela que ficava
acima da cama. Fechando sozinha após sua fuga (ou talvez tendo sido intencionalmente
fechada), ela fora travada pela ação do mecanismo; e foi a fixação por meio dessa mola que a
polícia tomou equivocadamente pela do prego — considerando portanto desnecessário

proceder a mais investigações.
“A questão seguinte é a do modo da descida. Acerca desse ponto, dei-me por satisfeito
com minha caminhada em torno do prédio. A pouco mais de um metro e meio da janela em
questão ergue-se um para-raios. De sua haste teria sido impossível para qualquer pessoa
chegar à janela, quanto mais entrar por ela. Observei, entretanto, que as folhas das janelas no
quarto andar eram de um tipo peculiar que os marceneiros parisienses chamam de ferrades —
um tipo raramente empregado nos dias de hoje, mas frequentemente visto em antigas mansões
de Lyons e Bourdeaux. Elas são na forma de uma porta comum (simples, e não dobrável),
excetuando que a parte superior é entalhada ou trabalhada com um padrão de treliças vazadas
— proporcionando desse modo um excelente ponto de apoio para as mãos. No presente caso,
as folhas têm um metro de largura. Quando as vimos dos fundos da casa, estavam ambas
parcialmente abertas — ou seja, ficavam em um ângulo reto com a parede. Muito
provavelmente a polícia, assim como eu, examinou os fundos do prédio; mas, se o fez, ao
olhar para essas ferrades em toda a sua largura (como deve ter feito), eles não perceberam
como esta era ampla ou, em todo caso, deixaram de levar o fato em devida consideração. Na
verdade, uma vez tendo se convencido de que nenhuma fuga podia ter sido empreendida por
ali, naturalmente concederam ao ponto um exame assaz superficial. Ficou claro para mim,
entretanto, que a folha da janela acima da cama ficaria, se aberta até o fim, rente à parede, a
pouco mais de meio metro da haste do para-raios. Ficou também evidente que, exigindo um
grau bastante incomum de presteza e coragem, a penetração pela janela, a partir do para-raios,
podia desse modo ter sido efetuada. — Esticando o braço pela distância de uns setenta e cinco
centímetros (supondo agora que a janela está aberta ao máximo), um ladrão poderia agarrar
com firmeza o padrão de treliça. Soltando-se, então, do para-raios, apoiando o pé com firmeza
na parede e dando um audacioso salto em seguida, pode ter balançado com a folha de modo a
fechá-la e, se imaginarmos que a janela estava nesse momento aberta, pode ter até mesmo se
balançado para dentro do quarto.
“Quero que tenha particularmente em mente que falo de um grau bastante incomum de
presteza como sendo exigido para o sucesso num feito tão arriscado e difícil. É minha intenção
lhe mostrar, primeiro, que a coisa pode possivelmente ter sido realizada: — mas, em segundo,
e mais importante, desejo inculcar em seu entendimento o caráter deveras extraordinário — o
caráter quase sobrenatural dessa agilidade capaz de tê-lo executado.
“Dirá você, sem dúvida, usando o linguajar do direito, que, para 'provar meu caso', eu
deveria antes negligenciar, que enfatizar, uma plena apreciação da presteza exigida nessa
situação. Essa talvez seja a prática legal, mas não é desse modo que procede a razão. Meu
objetivo último é a verdade. Meu propósito imediato é levá-lo a efetuar uma justaposição
dessa presteza bastante incomum de que falei há pouco com aquela voz aguda (ou dissonante)
muito peculiar e irregular, acerca de cuja nacionalidade não houve duas pessoas capazes de
concordar, e em cuja pronúncia nenhuma silabação pôde ser detectada.”
Ao ouvir essas palavras, uma ideia vaga e ainda não formada do que Dupin queria
dizer perpassou minha mente. Eu parecia à beira da compreensão sem a capacidade de
compreender — como às vezes se acham os homens, prestes a lembrar, sem serem capazes, no
fim, de trazer o dado à lembrança. Meu amigo prosseguiu em seu raciocínio.

“Verá”, disse, “que mudei a questão do método de evasão para o de invasão. Foi meu
intento sugerir a ideia de que ambas efetuaram-se da mesma maneira, no mesmo ponto.
Voltemos agora ao interior do aposento. Inspecionemos o que se apresenta ali. As gavetas do
bureau, conforme informado, haviam sido vasculhadas, embora muitas peças de roupa
continuassem dentro. A conclusão aqui é absurda. É mera conjectura — e das mais tolas —
nada além disso. Como podemos saber que as peças encontradas nas gavetas não eram tudo
que essas gavetas continham originalmente? Madame L'Espanaye e sua filha viviam uma vida
excepcionalmente retirada — nunca recebiam visita — raramente saíam — tinham pouco uso
para artigos de vestuário em grande número. Os que se encontraram eram de qualidade no
mínimo tão boa quanto qualquer peça que as damas pudessem ter possuído. Se um ladrão
levara alguma, por que não levou as melhores — por que não levou tudo? Numa palavra, por
que abandonou ele quatro mil francos em ouro para sair carregado de artigos de linho? O ouro
foi abandonado. Quase a quantia total mencionada por Monsieur Mignaud, o banqueiro, foi
encontrada, em sacolas, no chão. Desejo que você, por conseguinte, descarte de seus
pensamentos a ideia precipitada de um motivo, engendrada na cabeça da polícia por aquela
parte dos depoimentos que fala do dinheiro entregue na porta da casa. Coincidências dez
vezes tão notáveis quanto essa (a entrega do dinheiro e o assassinato cometido três dias após
seu recebimento) acontecem conosco a todo instante de nossas vidas sem que isso atraia
atenção sequer momentânea. Coincidências, de modo geral, são o grande obstáculo no
caminho dessa classe de pensadores educados no mais completo desconhecimento da teoria
das probabilidades — essa teoria à qual os mais gloriosos objetos de pesquisa humana devem
suas mais gloriosas elucidações. No presente caso, houvesse o ouro desaparecido, o fato de
ter sido entregue três dias antes teria constituído algo mais do que uma coincidência. Teria
sido uma corroboração dessa ideia de motivo. Mas, sob as reais circunstâncias do caso, se
supusermos o ouro como a motivação dessa barbaridade, devemos também imaginar seu
perpetrador sendo um idiota de tal forma vacilante a ponto de ter abandonado completamente
tanto o ouro como o motivo.
“Conservando agora em mente de modo firme os pontos para os quais chamei sua
atenção — a voz peculiar, a agilidade incomum e a espantosa ausência de motivo em um
assassinato tão singularmente atroz como esse —, atentemos para a carnificina em si. Eis a
mulher morta por estrangulamento à força das mãos e enfiada numa chaminé de cabeça para
baixo. Homicidas ordinários jamais empregam métodos de assassínio como esse. Muito
menos fazem tal coisa com o corpo da vítima. Na maneira de enfiar o cadáver pela chaminé
deve você admitir que há algo de excessivamente outré — algo completamente incompatível
com nossas noções comuns de atos humanos, até mesmo quando supomos seus autores os mais
depravados dos homens. Pense, ainda, quão grande deve ter sido essa força capaz de empurrar
o corpo por uma tal abertura de um modo tão poderoso que o esforço conjunto de diversos
braços, como se viu, quase não bastou para tirá-lo dali!
“Atente agora para outros indícios do emprego de uma força assim portentosa. Na
lareira havia mechas grossas — mechas muito grossas — de cabelos grisalhos. Haviam sido
arrancados pela raiz. Sabe você perfeitamente da grande força necessária para arrancar desse
modo da cabeça até mesmo vinte ou trinta fios de cabelo juntos. Viu os cachos em questão tão

bem quanto eu próprio. Suas raízes (que visão hedionda!) exibiam grumos sanguinolentos com
pedaços de carne do couro cabeludo — sem dúvida evidência da força prodigiosa
empreendida para extirpar talvez meio milhão de fios de uma só vez. A garganta da velha
senhora não estava simplesmente cortada, mas a cabeça fora seccionada por completo do
corpo: o instrumento, uma mera navalha. Quero que olhe também para a ferocidade brutal
desses atos. Dos hematomas sobre o corpo de Madame L'Espanaye nada direi. Monsieur
Dumas, e seu digno ajudante, Monsieur Étienne, afirmaram que foram infligidos por algum
instrumento obtuso; e até aí esses senhores estão corretos. O instrumento obtuso foi claramente
o piso de pedra do pátio, sobre o qual a vítima caíra da janela que fica acima da cama. Essa
ideia, por mais simples que agora possa parecer, escapou à polícia pelo mesmo motivo que a
largura das folhas de janela lhes escapou — porque, com o negócio dos pregos, suas
percepções ficaram hermeticamente fechadas contra a mera possibilidade de as janelas terem
sido abertas.
“Se agora, além de todas essas coisas, você refletir adequadamente sobre a esquisita
desordem do quarto, teremos chegado ao ponto de combinar as ideias de agilidade
surpreendente, força sobre-humana, ferocidade brutal, carnificina sem motivo, uma
grotesquerie cujo horror é absolutamente discrepante com a natureza humana e uma voz cuja
entonação pareceu estrangeira aos ouvidos de homens de várias nacionalidades, bem como
destituída de qualquer articulação distinta ou inteligível. Que resultado, então, se segue? Que
impressão causei sobre sua imaginação?”
Senti um arrepio na carne quando Dupin me fez a pergunta. “Um louco”, afirmei,
“cometeu esse ato — algum maníaco desvairado fugido de uma maison de santé (hospital) dos
arredores.”
“Em alguns aspectos”, respondeu, “sua ideia não é irrelevante. Mas as vozes dos
loucos, mesmo no paroxismo mais descontrolado, jamais se comparam a essa voz peculiar que
foi escutada das escadas. Loucos alguma nacionalidade hão de ter, e sua língua, por mais
incoerentes que sejam suas palavras, sempre guarda a coerência da silabação. Além do mais,
os cabelos de um louco não se parecem em nada com isso que tenho em minha mão. Soltei
esse pequeno tufo dos dedos rigidamente fechados de Madame L'Espanaye. Diga-me o que
acha disto.”
“Dupin!”, disse eu, muito agitado; “este cabelo é a coisa mais incomum — isto não é
cabelo humano.”
“Não afirmei que fosse”, disse ele; “mas, antes de decidirmos esse ponto, quero que dê
uma olhada no pequeno esboço que rabisquei sobre este papel. É um desenho fac-simile do
que foi descrito em uma parte dos depoimentos como negros hematomas e marcas profundas
de unhas na garganta de Mademoiselle L'Espanaye e, em outra (pelos messieurs Dumas e
Étienne), como uma 'série de manchas lívidas, evidentemente marcas de dedos'.
“Perceberá”, prosseguiu meu amigo, abrindo o papel sobre a mesa diante de nós, “que
o desenho dá uma ideia de preensão firme e fixa. Não há sinal aparente de dedos
escorregando. Cada dedo se manteve — possivelmente até a morte da vítima — terrivelmente
agarrado ao ponto original. Experimente agora colocar todos os seus dedos, ao mesmo tempo,
nas respectivas marcas, tal como vê.”

Fiz a tentativa, em vão.
“Nós, possivelmente, não estamos procedendo a um julgamento legítimo dessa
questão”, disse. “O papel está aberto sobre uma superfície plana; mas a garganta humana é
cilíndrica. Eis aqui uma acha de lenha, cuja circunferência é aproximadamente a de uma
garganta. Enrole o desenho em torno dela e tente a experiência mais uma vez.”
Fiz como instruído; mas a dificuldade ficou ainda mais óbvia do que antes. “Isso”,
disse eu, “não é marca de nenhuma mão humana.”
“Leia agora”, replicou Dupin, “esta passagem de Cuvier.”
Era um relato com minúcias anatômicas e descrições gerais a respeito do grande
orangotango fulvo das ilhas indonésias. A estatura gigantesca, a força e agilidade prodigiosas,
a ferocidade selvagem e as propensões imitativas desses mamíferos são suficientemente bem
conhecidas de todos. Compreendi plenamente e na mesma hora os horrores dos assassinatos.
“A descrição dos dedos”, disse eu, ao terminar de ler, “está exatamente de acordo com
o desenho. Percebo que nenhum outro animal além de um orangotango da espécie aqui
mencionada poderia ter deixado marcas como as que rabiscou. Este tufo de pelo marromavermelhado, também, é idêntico em caráter ao da fera de Cuvier. Mas não consigo conceber
de modo algum os detalhes desse pavoroso mistério. Além do mais, foram duas as vozes
ouvidas em altercação, e uma delas era inquestionavelmente a de um francês.
“De fato; e você há de lembrar uma expressão atribuída quase que de forma unânime,
pelos depoimentos, a essa voz — a expressão mon Dieu!. Isso, sob as circunstâncias, foi
legitimamente caracterizado por uma das testemunhas (Montani, o confeiteiro) como uma
exclamação de advertência ou protesto. Sobre essas duas palavras, portanto, ergui minhas
principais esperanças de solucionar plenamente o enigma. Um francês tinha conhecimento do
crime. É possível — na verdade, mais do que provável — que seja inocente de qualquer
participação nos sangrentos acontecimentos que ali tiveram lugar. O orangotango talvez tenha
lhe escapado. Pode ter acontecido de tê-lo seguido até o aposento; porém, sob as
perturbadoras circunstâncias que se sucederam, talvez nunca o tenha recapturado. O animal
continua à solta. Não vou prosseguir nessas conjecturas — pois nenhum direito tenho de
reputá-las nada além disso —, uma vez que os vestígios de reflexão sobre os quais se
assentam mal exibem profundidade suficiente para serem apreciados por meu próprio
intelecto, e desse modo eu não poderia torná-las inteligíveis para a compreensão alheia.
Vamos chamá-las, portanto, de conjecturas, e seguir nos referindo a elas como tal. Se o francês
em questão é, de fato, como suponho, inocente dessas atrocidades, este anúncio, que deixei
ontem à noite, quando voltávamos para casa, na redação do Le Monde (um jornal voltado a
assuntos mercantis e muito procurado pelos marinheiros), o trará até nossa residência.”
Estendeu-me um papel, que assim dizia:
CAPTURADO — No Bois de Boulogne, hoje cedo pela manhã do corrente (a manhã
dos assassinatos), um enorme orangotango fulvo da espécie de Bornéu. Seu dono (que se
averiguou ser um marinheiro pertencente a uma embarcação maltesa) poderá reaver o animal
identificando-se de forma satisfatória e pagando algumas despesas devidas a sua captura e
cuidados. Procurar o no ..., Rue ..., Faubourg St. Germain — terceiro andar.
“Como foi possível”, perguntei, “saber que o homem é um marinheiro e pertence a uma

embarcação maltesa?”
“Não sei de fato”, disse Dupin. “Não tenho certeza disso. Aqui está, porém, um
pequeno pedaço de fita que, pela forma, e pelo aspecto encardido, tem sido evidentemente
usada para amarrar o cabelo numa dessas longas queues (filas) tão ao gosto dos marujos.
Além do mais, esse nó é um que poucos senão marinheiros conseguem dar, e é peculiar aos
malteses. Encontrei a fita ao pé da haste do para-raios. Não podia ter pertencido a nenhuma
das vítimas. Bem, e se, afinal de contas, erro em deduzir por essa fita que o francês era um
marinheiro pertencente a uma embarcação maltesa, ainda assim nenhum mal causei dizendo o
que disse no anúncio. Se me equivoco, o sujeito irá meramente supor que me deixei iludir por
alguma circunstância sobre a qual não se dará o trabalho de indagar. Mas, se estiver correto,
um grande objetivo terá sido conquistado. Sabedor, ainda que inocente, do assassinato, o
francês naturalmente hesitará em responder ao anúncio — em reclamar o orangotango. Ele
assim raciocinará: —Sou inocente; sou pobre; meu orangotango vale muito — para alguém
em minhas condições, uma verdadeira fortuna — por que deveria perdê-lo com essas fúteis
apreensões de perigo? Ei-lo aqui, ao meu alcance. Foi encontrado no Bois de Boulogne — a
uma enorme distância da cena da carnificina. Como se suspeitará que uma fera bruta possa ter
realizado tal coisa? A polícia está às escuras — fracassaram em encontrar a mais leve pista.
Mas, caso conseguissem rastrear o animal, seria impossível provar que tenho conhecimento do
crime, ou imputar-me culpa por conta desse conhecimento. E, além do mais, já se sabe de
minha pessoa. O anunciante se refere a mim como dono da criatura. Não tenho certeza sobre
até onde vão suas informações. Caso deixe de reclamar uma propriedade de tão grande valor,
que é sabido que possuo, corro o risco de levantar suspeitas, ao menos sobre o animal. Não é
prudente de minha parte atrair a atenção seja sobre mim, seja sobre a fera. Vou atender ao
anúncio, recuperar o orangotango e mantê-lo preso até o assunto ter esfriado'.”
Nesse momento, escutamos passos nas escadas.
“Fique a postos”, disse Dupin, “com suas pistolas, mas sem usá-las nem mostrá-las até
que eu dê algum sinal.”
A porta de entrada da casa fora deixada aberta e o visitante entrara, sem tocar a
campainha, e já avançara vários degraus pela escada. Agora, porém, parecia hesitar. Pouco
depois, nós o escutamos descendo. Dupin se dirigia rapidamente à porta quando novamente
ouvimos que subia. Ele não deu meia-volta uma segunda vez, mas avançou com determinação
e bateu na porta de nosso gabinete.
“Entre”, disse Dupin, em um tom alegre e cordial.
Um homem entrou. Era um marinheiro, evidentemente — um sujeito alto, robusto e
musculoso, com um quê de valentia no semblante, não inteiramente destituído de distinção.
Mais da metade de seu rosto muito bronzeado ocultava-se sob as suíças e um bigode. Portava
um enorme bordão de carvalho, mas parecia, de resto, desarmado. Fez uma desajeitada
mesura e dirigiu-nos um “boa tarde” com sotaque francês que, embora ligeiramente tirante ao
suíço de Neuchâtel, ainda assim era suficientemente indicativo de uma origem parisiense.
“Sente, meu amigo”, disse Dupin. “Presumo que esteja aqui por causa do orangotango.
Palavra de honra, quase chego a invejá-lo por sua posse; um animal sumamente belo e, sem
dúvida, muito valioso. Que idade presume que tenha?”

O marinheiro respirou fundo, com a aparência de um homem aliviado de algum
intolerável fardo, e então respondeu, em tom confiante:
“Não é possível dizer — mas não pode ter mais de quatro ou cinco anos de idade.
Estão com ele aqui?”
“Oh, não; não contávamos com instalações para mantê-lo aqui. Ele está em um estábulo
de aluguel na Rue Dubourg, aqui perto. Pode buscá-lo pela manhã. Claro que está preparado
para identificar sua propriedade?”
“Certamente que estou, senhor.”
“Lamentarei me separar dele”, disse Dupin.
“Não é minha intenção que tenha tido todo esse trabalho por nada, senhor”, disse o
homem. “Não poderia esperar tal coisa. Estou inteiramente disposto a pagar uma recompensa
por ter encontrado o animal — quer dizer, qualquer coisa dentro do razoável.”
“Bom”, respondeu meu amigo, “isso tudo é muito justo, com certeza. Deixe-me pensar!
— quanto devo pedir? Ah! Já lhe digo. Minha recompensa será a seguinte. Quero que me
forneça todas as informações em seu poder acerca dos assassinatos na Rue Morgue.”
Dupin disse essas últimas palavras em um tom muito baixo, e muito tranquilamente.
Tão tranquilamente quanto, também, andou na direção da porta, trancou-a e enfiou a chave em
seu bolso. Depois ele puxou a pistola de seu peitilho e a pousou, sem a mínima agitação, sobre
a mesa.
O rosto do marinheiro ficou vermelho como se lutasse para não sufocar. Levantou-se de
repente e agarrou seu bordão; mas, no momento seguinte, desabou de volta em sua cadeira,
tremendo violentamente, e com o semblante da própria morte. Não disse uma palavra.
Apiedei-me dele do fundo de meu coração.
“Meu amigo”, disse Dupin, num tom bondoso, “está se alarmando desnecessariamente
— de fato está. Não pretendemos lhe fazer mal algum. Dou minha palavra de cavalheiro, e de
francês, que não temos a menor intenção de prejudicá-lo. Sei perfeitamente bem que é inocente
das atrocidades na Rue Morgue. Entretanto, de nada adianta negar que está em certa medida
implicado nelas. Pelo que já afirmei, deve saber que tenho tido meios de me informar acerca
desse episódio — meios sobre os quais jamais sonharia. Agora a coisa está nesse pé. O
senhor não fez nada que pudesse ter evitado — nada, decerto, que o torne culpável. Não é
sequer culpado de roubo, quando poderia ter roubado impunemente. Não tem o que esconder.
Nenhum motivo para se esconder. Por outro lado, está obrigado, segundo todos os princípios
da honra, a confessar tudo que sabe. Um homem inocente acha-se preso neste momento,
acusado do crime cujo perpetrador está em suas mãos apontar.”
O marinheiro havia recobrado a presença de espírito, em grande medida, conforme
Dupin pronunciava essas palavras; mas sua atitude original de audácia se fora completamente.
“Que Deus me ajude”, disse ele, após breve pausa, “vou mesmo lhes contar tudo que
sei acerca desse negócio; — mas não espero que acreditem na metade do que direi — eu seria
um tolo de fato se esperasse. Mesmo assim, sou inocente, e vou me abrir inteiramente, ainda
que isso me custe a vida.”
O que ele afirmou foi, substancialmente, o seguinte. Havia recentemente empreendido
uma viagem ao arquipélago indonésio. Um grupo do qual ele tomava parte desembarcou em

Bornéu e saiu numa expedição pelo interior da ilha, a passeio. Ele e um colega haviam
capturado o orangotango. Com a morte do amigo, o animal passou a sua posse exclusiva.
Depois de grande transtorno, ocasionado pela intratável ferocidade de seu cativo durante a
viagem de volta, ele enfim conseguiu alojá-lo a salvo em sua própria residência, em Paris,
onde, para não atrair sobre si a incômoda curiosidade de seus vizinhos, manteve-o
cuidadosamente isolado, até que se curasse de um ferimento no pé, sofrido com uma lasca de
madeira, a bordo do navio. Seu objetivo era vendê-lo.
Voltando para casa após uma farra de marinheiros certa noite, ou, melhor dizendo, na
manhã dos assassinatos, deu com a criatura ocupando seu próprio quarto, que invadira por um
closet contíguo, onde estivera, assim ele pensara, seguramente confinado. Navalha na mão, e
devidamente ensaboado, o animal sentava diante do espelho, ensaiando a operação de se
barbear, na qual sem dúvida assistira seu dono pelo buraco da fechadura no closet.
Aterrorizado com a visão de arma tão perigosa na posse de um animal tão feroz, e tão bem
capacitado a usá-la, o homem, por alguns momentos, ficou perdido quanto ao que fazer. Havia
se acostumado, entretanto, a acalmar a criatura, mesmo nos momentos em que se mostrava
mais furiosa, com o uso de um chicote, e então disso lançou mão. Ao ver o instrumento, o
orangotango disparou imediatamente pela porta do quarto, desceu as escadas e dali, por uma
janela, desgraçadamente aberta, ganhou a rua.
O francês o seguiu em desespero; o macaco, com a navalha ainda na mão,
ocasionalmente parava a fim de olhar para trás e gesticular para seu perseguidor, até este
quase alcançá-lo. Depois disparava outra vez. Desse modo a caçada prosseguiu por um longo
tempo. As ruas estavam profundamente tranquilas, sendo cerca de três da manhã. Ao passar
por uma viela atrás da Rue Morgue, a atenção do fugitivo foi atraída por uma luz brilhando na
janela aberta do aposento de Madame L'Espanaye, no quarto andar da casa. Indo na direção do
prédio, percebeu o para-raios, trepou na haste com incrível agilidade, agarrou a folha da
janela, que estava aberta ao máximo, rente à parede, e, por seu intermédio, balançou-se
diretamente sobre a cabeceira da cama. A proeza toda não ocupou um minuto. Com o coice do
orangotango ao entrar no quarto, a folha da janela voltou a se abrir.
O marinheiro, entrementes, ficou ao mesmo tempo exultante e confuso. Tinha fortes
esperanças de recapturar a criatura, agora, já que dificilmente escaparia da armadilha em que
se metera a não ser pelo para-raios, onde podia ser interceptado ao descer. Por outro lado,
havia grandes motivos de inquietação quanto ao que o animal podia fazer dentro da casa. Este
último pensamento redobrou o empenho do homem na perseguição do fugitivo. Uma haste de
para-raios pode ser escalada sem dificuldade, especialmente por um marinheiro; mas, uma vez
tendo chegado na altura da janela, que ficava muito longe a sua esquerda, seu avanço foi
interrompido; o máximo que podia fazer era se esticar de modo a obter alguma visão do
interior do aposento. E a cena que presenciou quase o fez perder o apoio e cair, tal seu horror.
Foi nesse instante que se elevaram na noite os hediondos gritos que tiraram de seu sono os
moradores da Rue Morgue. Madame L'Espanaye e sua filha, em roupas de dormir,
aparentemente ocupavam-se de arrumar alguns papéis no cofre de ferro já mencionado, que
haviam puxado para o meio do quarto. Ele estava aberto, e o conteúdo jazia ao lado, no
soalho. As vítimas deviam estar de costas para a janela; e, pelo tempo transcorrido entre a

invasão do animal e os gritos, parece provável que sua presença não fora notada de imediato.
A batida da janela teria naturalmente sido atribuída ao vento.
Quando o marinheiro olhou ali dentro, o gigantesco animal havia agarrado Madame
L'Espanaye pelo cabelo (que estava solto, pois que o estivera penteando) e executava floreios
com a navalha diante de seu rosto, imitando os movimentos de um barbeiro. A filha jazia
prostrada e imóvel; desmaiara. Os gritos e debatidas da velha senhora (durante os quais os
cabelos foram-lhe arrancados da cabeça) tiveram por efeito mudar os propósitos
provavelmente pacíficos do orangotango num ataque de fúria. Com um puxão determinado do
braço musculoso quase arrancou sua cabeça do corpo. A visão do sangue inflamou sua ira ao
ponto do frenesi. Rilhando os dentes, e com os olhos dardejando, ele pulou sobre o corpo da
garota e cravou as temíveis garras em sua garganta, mantendo o aperto até que expirasse. Seu
olhar esgazeado e enlouquecido dirigiu-se nesse momento à cabeceira da cama, acima da qual
se podia ver o rosto de seu dono, rígido de horror. A fúria do animal, que sem dúvida trazia
ainda na lembrança o temido chicote, converteu-se instantaneamente em medo. Consciente de
merecer punição, pareceu desejoso de ocultar seus feitos sanguinários, e saiu pulando pelo
quarto numa agonia de agitação nervosa; derrubando e quebrando a mobília conforme se
movimentava, e arrastando o colchão para fora da cama. Por fim, agarrou primeiro o cadáver
da filha, e enfiou-o na chaminé, tal como foi encontrado; depois o da velha senhora, que atirou
na mesma hora pela janela, de cabeça.
Quando o macaco se aproximava da janela com seu fardo mutilado, o marinheiro
encolheu-se horrorizado no para-raios e, mais deslizando do que descendo, disparou
imediatamente para casa — temeroso das consequências daquela carnificina, e de bom grado
abandonando, em seu terror, qualquer consideração acerca do destino do orangotango. As
palavras ouvidas pelo grupo que subia as escadas eram as exclamações de horror e medo do
francês, entremeadas aos diabólicos balbucios do bruto.
Quase mais nada tenho a acrescentar. O orangotango deve ter escapado do aposento
pelo para-raios pouco antes do arrombamento da porta. Deve ter fechado a janela ao passar.
Foi posteriormente capturado pelo próprio dono, que obteve pelo animal uma grande quantia
no Jardin des Plantes. Le Bon foi solto imediatamente, assim que relatamos as circunstâncias
(com algumas observações de Dupin) no bureau do chefe de polícia. Esse funcionário, por
mais que mostrasse boa disposição em relação ao meu amigo, foi incapaz de ocultar
completamente sua mortificação com o rumo que os acontecimentos haviam tomado, e não
pôde resistir ao gracejo de um ou dois comentários sarcásticos, no sentido de como seria
melhor se cada um cuidasse da própria vida.
“Deixemos que fale”, disse Dupin, que não julgara necessário responder. “Deixemos
que discurse; aliviará sua consciência. Fico satisfeito de tê-lo derrotado em seus próprios
domínios. Todavia, que tenha fracassado na solução desse mistério, não é de modo algum todo
esse motivo de admiração que ele supõe, pois, na verdade, nosso amigo chefe de polícia é de
certa forma astuto demais para ser profundo. Em sua argúcia não há qualquer stamen. Ela é
toda cabeça e nenhum corpo, como as imagens da deusa Laverna — ou, na melhor das
hipóteses, toda cabeça e ombros, como um bacalhau. Mas trata-se de um bom sujeito, afinal de
contas. Gosto dele sobretudo por seu golpe de mestre em dizer platitudes, mediante as quais

conquistou sua reputação de engenhosidade. Refiro-me ao modo que tem de nier ce qui est, et
d'expliquer ce qui n'est pas.”
“Negar o que é e explicar o que não é.” Rousseau, Nouvelle Héloïse. (N. do A.)

A Carta Roubada
(THE PURLOINED LETTER, 1844-45)
Último conto da Trilogia Dupin´

Em Paris, justamente depois de escura e tormentosa noite, no outono do ano 18...,
desfrutava eu do duplo luxo da meditação e de um cachimbo feito de espuma-do-mar, em
companhia de meu amigo Auguste Dupin, em sua pequena biblioteca, ou gabinete de leitura,
situado no terceiro andar da Rua Dunot, 33, Faubourg Saint-Germain. Durante uma hora, pelo
menos, mantínhamos profundo silêncio; cada um de nós, aos olhos de algum observador
casual, teria parecido intensa e exclusivamente ocupado com as volutas de fumaça que
tornavam densa a atmosfera do aposento. Quanto a mim, no entanto, discutia mentalmente
certos tópicos que haviam constituído o assunto da conversa entre nós na primeira parte da
noite. Retiro-me ao caso da Rua Morgue e ao mistério que envolvia o assassínio de Marie
Roget. Pareceu-me, pois, quase que uma coincidência, quando a porta de nosso apartamento se
abriu e entrou o nosso velho conhecido, Monsieur G..., delegado de polícia de Paris.
Recebemo-lo com cordialidade, pois havia nele tanto de desprezível como de
divertido, e não o víamos havia já vários anos. Tínhamos estado sentados no escuro e, a
entrada do visitante, Dupin se ergueu para acender a luz, mas sentou-se de novo sem o fazer,
depois que G... nos disse que nos visitava para consultar-nos, ou melhor, para pedir a opinião
de meu amigo sobre alguns casos oficiais que lhe haviam causado grandes transtornos.
— Se se trata de um caso que requeira reflexão — disse Dupin —, desistindo de
acender a mecha, será melhor examinado no escuro.
— Esta é outra de suas estranhas ideias — comentou o delegado, que tinha o costume
de 'chamar "estranhas" todas as coisas que estavam além de sua compreensão e que, desse

modo, vivia em meio de uma legião inteira de “estranhezas”.
— Exatamente — disse Dupin, enquanto oferecia um cachimbo ao visitante e
empurrava para junto dele uma confortável poltrona.
— E qual é agora a dificuldade? — perguntei. — Espero que não seja nada que se
refira a assassínios.
— Oh, não! Nada disso! Trata-se, na verdade, de um caso muito simples, e não tenha
dúvida de que podemos resolvê-lo satisfatoriamente. Mas, depois, pensei que Dupin talvez
gostaria de conhecer alguns de seus pormenores, que são bastante estranhos.
— Um caso simples e estranho — comentou Dupin.
— Sim, realmente; mas por outro lado, não é nem uma coisa nem outra. O fato é que
todos nós ficamos muito intrigados, pois, embora tão simples, o caso escapa inteiramente a
nossa compreensão.
— Talvez seja a sua própria simplicidade que os desorienta — disse o meu amigo.
— Ora, que tolice — exclamou o delegado, rindo cordialmente.
— Talvez o mistério seja um pouco simples demais — disse Dupin.
— Oh, Deus do céu! Quem já ouviu tal coisa?
— Um pouco evidente demais.
O delegado de polícia prorrompeu em sonora gargalhada, divertindo-se a valer:
— Oh, Dupin, você ainda acaba por me matar de riso!
— E qual é, afinal de contas, o caso em apreço? — perguntei.
— Pois eu lhes direi — respondeu o delegado, refestelando-se na poltrona, enquanto
tirava longa e meditativa baforada do cachimbo. — Direi tudo em poucas palavras; mas, antes
de começar, permitam-me recomendar que este caso exige o maior sigilo. Perderia,
provavelmente, o lugar que hoje ocupo, se soubessem que eu o confiei a alguém.
— Continue — disse eu.
Ou não diga nada — acrescentou Dupin.
— Bem. Recebi informações pessoais, de fonte muito elevada, de que certo documento
da máxima importância foi roubado dos aposentos reais. Sabe-se quem foi a pessoa que o
roubou. Quanto a isso, não há a menor dúvida; viram-na apoderar-se dele. Sabe-se, também,
que o documento continua em poder da referida pessoa.
— Como se sabe disso? — indagou Dupin.
— É coisa que se deduz claramente — respondeu o delegado — pela natureza de tal
documento e pelo fato de não terem surgido certas consequências que surgiriam incontinente,
se o documento não estivesse ainda em poder do ladrão, isto é, se já houvesse sido utilizado
com o fim que este último se propõe.
— Seja um pouco mais explícito — pedi.
— Bem, atrevo-me a dizer que esse documento dá a quem o possua um certo poder,
num meio em que tal poder é imensamente valioso.
O delegado apreciava muito as tiradas diplomáticas.
— Ainda não entendo bem — disse Dupin.
— Não? Bem. A exibição desse documento a uma terceira pessoa, cujo nome não
mencionarei, comprometeria a honra de uma personalidade da mais alta posição, e tal fato

concede à pessoa que possui o documento ascendência sobre essa personalidade ilustre, cuja
honra e tranquilidade se acham, assim, ameaçadas.
— Mas essa ascendência — intervim — depende de que o ladrão saiba que a pessoa
roubada o conhece. Quem se atreveria.
— O ladrão — disse G... — é o Ministro D..., que se atreve a tudo, tanto o que é digno
como o que é indigno de um homem. O roubo foi cometido de modo não só engenhoso como
ousado. O documento em questão... uma carta, para sermos francos, foi recebida pela
personalidade roubada quando esta se encontrava a sós em seus aposentos. Quando a lia, foi
subitamente interrompida pela entrada de outra personalidade de elevada posição, de quem
desejava particularmente ocultar a carta. Após tentar às pressas, e em vão, metê-la numa
gaveta, foi obrigada a colocá-la, aberta como estava, sobre uma mesa. O sobrescrito, porém,
estava em cima e o conteúdo, por conseguinte, ficou resguardado. Nesse momento, entra o
Ministro D... Seus olhos de lince percebem imediatamente a carta, e ele reconhece a letra do
sobrescrito, observa a confusão da destinatária e penetra em seu segredo. Depois de tratar de
alguns assuntos, na sua maneira apressada de sempre, tira do bolso uma carta parecida com a
outra em questão, abre-a, finge lê-la e, depois, coloca-a bem ao lado da primeira. Torna a
conversar, durante uns quinze minutos, sobre assuntos públicos. Por fim, ao retirar-se, tira de
cima da mesa a carta que não lhe pertencia. Seu verdadeiro dono viu tudo, certamente, mas
não ousou chamar-lhe a atenção em presença da terceira personagem, que se achava ao seu
lado. O ministro retirou-se, deixando sua carta — uma carta sem importância — sobre a mesa.
— Aí tem você — disse-me Dupin — exatamente o que seria necessário para tornar
completa tal ascendência: o ladrão sabe que a pessoa roubada o conhece.
— Sim — confirmou o delegado — e o poder conseguido dessa maneira tem sido
empregado, há vários meses, para fins políticos, até um ponto muito perigoso. A pessoa
roubada esta cada dia mais convencida de que é necessário reaver a carta. Mas isso, por
certo, não pode ser feito abertamente. Por fim, levada ao desespero, encarregou-me dessa
tarefa.
— Não lhe teria sido possível, creio eu — disse Dupin, em meio a uma perfeita espiral
de fumaça —, escolher ou sequer imaginar um agente mais sagaz.
— Você me lisonjeia — respondeu o delegado —, mas é possível que haja pensado
mais ou menos isso.
— Está claro, como acaba de observar — disse eu —, que a carta se encontra ainda em
poder do ministro, pois é a posse da carta, e não qualquer emprego da mesma, que lhe confere
poder. Se ele a usar, o poder se dissipa.
— Certo — concordou G... — e foi baseado nessa convicção que principiei a agir.
Meu primeiro cuidado foi realizar uma pesquisa completa no hotel em que mora o ministro. A
principal dificuldade reside no fato de ser necessário fazer tal investigação sem que ele saiba.
Além disso preveniram-me do perigo, caso ele venha a suspeitar de nosso propósito.
— Mas — disse eu — o senhor está perfeitamente a par dessas investigações. A
polícia parisiense já fez isso muitas vezes, anteriormente.
— É verdade. Por essa razão, não desesperei. Os hábitos do ministro me
proporcionam, sobretudo, uma grande vantagem. Com frequência, passa a noite toda fora de

casa. Seus criados não são numerosos. Dormem longe do apartamento de seu amo e, como
quase todos são napolitanos, não é difícil fazer com que se embriaguem. Como sabe, tenho
chaves que podem abrir qualquer aposento ou gabinete em Paris. Durante três meses, não
houve uma noite sequer em que eu não me empenhasse, pessoalmente em esquadrinhar o Hotel
D... Minha honra está em jogo e, para mencionar um grande segredo, a recompensa é enorme.
De modo que não abandonarei as pesquisas enquanto não me convencer inteiramente de que o
ladrão é mais astuto do que eu. Creio haver investigado todos os cantos e esconderijos em que
o papel pudesse estar oculto.
— Mas não seria possível — lembrei — que, embora a carta possa estar em poder do
ministro, como indiscutivelmente está, ele a tenha escondido em outro lugar que sua própria
casa?
— É pouco provável — respondeu Dupin. — A situação atual, particularíssima, dos
assuntos da corte e principalmente as intrigas em que, como se sabe, D... anda envolvido,
fazem da eficácia imediata do documento — da possibilidade de ser apresentado a qualquer
momento — um ponto quase tão importante quanto a sua posse.
— A possibilidade de ser apresentado? — perguntei.
— O que vale dizer, de ser destruído — disse Dupin.
— É certo — observei. — Não há dúvida de que o documento se encontra nos
aposentos do ministro. Quanto a estar consigo próprio, guardado em seus bolsos, é coisa que
podemos considerar como fora da questão.
— De acordo — disse o delegado. Por duas vezes, já fiz com que fosse revistado, sob
minhas próprias vistas, por batedores de carteiras.
— Podia ter evitado todo esse trabalho — comentou Dupin. — D..., creio eu, não é
inteiramente idiota e, assim, deve ter previsto, como coisa corriqueira, essas “revistas”.
— Não é inteiramente tolo — disse G... —, mas é poeta, o que o coloca não muito
distante de um tolo.
— Certo — assentiu Dupin, após longa e pensativa baforada de seu cachimbo —,
embora eu também seja culpado de certos versos.
— Que tal se nos contasse, com pormenores. como se processou a busca? — sugeri.
— Pois bem. Examinamos, demoradamente, todos os cantos. Tenho longa experiência
dessas coisas. Vasculhamos o edifício inteiro, quarto por quarto, dedicando as noites de toda
uma semana a cada um deles. Examinamos, primeiro, os móveis de cada aposento. Abrimos
todas as gavetas possíveis, e presumo que os senhores saibam que, para um agente de polícia
devidamente habilitado, não existem gavetas secretas. Seria um bobalhão aquele que
permitisse que uma gaveta "secreta" escapasse à sua observação numa pesquisa como essa. A
coisa é demasiado simples. Há um certo tamanho — um certo espaço — que se deve levar em
conta em cada escrivaninha. Além disso, dispomos de regras precisas. Nem a quinquagésima
parte de uma linha nos passaria despercebida. Depois das mesas de trabalho, examinamos as
cadeiras. As almofadas foram submetidas ao teste das agulhas. que os senhores já me viram
empregar. Removemos a parte superior das mesas.
— Para quê?
— As vezes, a parte superior de uma mesa, ou de outro móvel semelhante, é removida

pela pessoa que deseja ocultar um objeto; depois, a perna é escavada, o objeto depositado
dentro da cavidade e a parte superior recolocada em seu lugar. Os pés e a parte superior das
colunas das camas são utilizados para o mesmo fim.
— Mas não se poderia descobrir a parte oca por meio de som? — perguntei.
— De modo algum, se quando o objeto lá colocado for envolto por algodão. Além
disso, em nosso caso, somos obrigados a agir sem fazer barulho.
— Mas o senhor não poderia ter removido... não poderia ter examinado, peça por peça,
todos os móveis em que teria sido possível ocultar alguma coisa da maneira a que se referiu.
Uma carta pode ser transformada em minúscula espiral, não muito diferente, em forma e em
volume, de uma agulha grande de costura e, desse modo, pode ser introduzida na travessa de
uma cadeira, por exemplo. Naturalmente, o senhor não desmontou todas as cadeiras, não é
verdade?
— Claro que não. Mas fizemos melhor: examinamos as travessas de todas as cadeiras
existentes no hotel e, também, as juntas de toda a espécie de móveis. Fizemo-lo com a ajuda
de poderoso microscópio. Se houvesse sinais de alterações recentes, não teríamos deixado de
notar imediatamente. Um simples grão de pó de verruma, por exemplo, teria sido tão evidente
como uma maçã. Qualquer alteração na cola — qualquer coisa pouco comum nas junturas —
seria o bastante para chamar-nos a atenção.
— Presumo que examinaram os espelhos, entre as tábuas e os vidros, bem como as
camas, as roupas de cama, as cortinas e os tapetes.
— Naturalmente! E, depois de examinar desse modo, com a máxima minuciosidade,
todos os móveis, passamos a examinar a própria casa. Dividimos toda a sua superfície em
compartimentos, que eram por nós numerados, a fim de que nenhum pudesse ser esquecido.
Depois, vasculhamos os aposentos palmo a palmo, inclusive as duas casas contíguas. E isso
com a ajuda do microscópio, como antes.
— As duas casas contíguas?! — exclamei. — Devem ter tido muito trabalho!
— Tivemos. Mas a recompensa oferecida é, como já disse, muito grande.
— Incluíram também os terrenos dessas casas?
— Todos os terrenos são revestidos de tijolos. Deram-nos, relativamente, pouco
trabalho. Examinamos o musgo existente entre os tijolos, verificamos que não havia nenhuma
alteração.
— Naturalmente, olharam também os papéis de D... E os livros da biblioteca?
— Sem dúvida. Abrimos todos os pacotes e embrulhos, e não só abrimos todos os
volumes, mas os folheamos página por página, sem que nos contentássemos com uma simples
sacudida, como é hábito entre alguns de nossos policiais. Medimos também a espessura de
cada encadernação, submetendo cada uma delas ao mais escrupuloso exame microscópico. Se
qualquer encadernação apresentasse sinais de que havia sofrido alteração recente, tal fato não
nos passaria despercebido. Quanto a uns cinco ou seis volumes, recém-chegados das mãos do
encadernador, foram por nós cuidadosamente examinados, em sentido longitudinal, por meio
de agulha.
— Verificaram os assoalhos, embaixo dos tapetes?
— Sem dúvida. Tiramos todos os tapetes e examinamos as tábuas do assoalho com o

microscópio.
— E o papel das paredes?
— Também.
— Deram uma busca no porão?
— Demos.
— Então — disse eu — os senhores se enganaram, pois a carta não está na casa, como
o senhor supõe.
— Temo que o senhor tenha razão quanto a isso, concordou o delegado. E agora Dupin,
que é que aconselharia fazer?
Uma nova e completa investigação na casa.
— Isso é inteiramente inútil — replicou G... — Não estou tão certo de que respiro
como de que a carta não está no hotel.
— Não tenho melhor conselho para dar-lhe — disse Dupin. — O senhor, naturalmente,
possui uma descrição precisa da carta, não e assim?
— Certamente!
E, aqui, tirando do bolso um memorando, o delegado de polícia pôs-se a ler, em voz
alta, uma descrição minuciosa do aspecto interno e, principalmente, externo do documento
roubado. Logo depois de terminar a leitura, partiu muito mais deprimido do que eu jamais o
vira antes.
Decorrido cerca de um mês, fez-nos outra visita, e encontrou-nos entregues à mesma
ocupação que na vez anterior. Apanhou um cachimbo e uma poltrona e passou a conversar
sobre assuntos corriqueiros. Por fim, perguntei:
— Então, Monsieur G..., que nos diz da carta roubada? Suponho que se convenceu,
afinal, de que não é coisa simples ser mais astuto que o ministro.
— Que o diabo carregue o ministro! — exclamou.
Sim, realizei, apesar de tudo, um novo exame, como Dupin sugeriu. Mas trabalho
perdido, como eu sabia que seria.
— Qual foi a recompensa oferecida, a que se referiu? — indagou Dupin.
— Ora, uma recompensa muito grande... muito generosa... Mas não me agrada dizer
quanto, precisamente. Direi, no entanto, que não me importaria de dar, de meu cheque
cinquenta mil francos a quem conseguisse obter essa carta. A verdade é que ela se torna, a
cada dia que passa, mais importante... e a recompensa foi, ultimamente, dobrada. Mas, mesmo
que fosse triplicada, eu não poderia fazer mais do que já fiz.
— Pois sim — disse Dupin, arrastando as palavras, entre as baforadas de seu
cachimbo de espuma —, realmente. Parece-me... no entanto... G... que não se esforçou ao
máximo quanto a este assunto... Creio que poderia fazer um pouco mais, hem?
— Como? De que maneira?
— Ora (baforada), poderia (baforada) fazer uma consulta sobre este assunto, hein?
(baforada). Lembra-se da história que se conta a respeito de Abernethy?
— Não. Que vá para o diabo Abernethy!
— Sim, que vá para o diabo e seja bem recebido! Mas, certa vez, um avarento rico
concebeu a ideia de obter de graça uma consulta de Abernethy. Com tal fim, durante uma

conversa entre um grupo de amigos, insinuou o seu caso ao médico, como se se tratasse do
caso de um indivíduo imaginário.
— “Suponhamos” — disse o avaro — que seus sintomas sejam tais e tais. Nesse caso,
que é que o doutor lhe aconselharia tomar?"
— “Tomar! Aconselharia, claro, que tomasse um conselho.”
— Mas — disse o delegado, um tanto desconcertado — estou inteiramente disposto a
ouvir um conselho e a pagar por ele. Daria, realmente, cinquenta mil francos a quem quer que
me ajudasse nesse assunto.
— Nesse caso — respondeu Dupin, abrindo uma gaveta e retirando um livro de
cheques — pode encher um cheque nessa quantia. Quando o houver assinado, eu lhe entregarei
a carta.
Fiquei perplexo. O delegado parecia fulminado por um raio. Durante alguns minutos,
permaneceu mudo e imóvel, olhando, incrédulo e boquiaberto, o meu amigo, com os olhos
quase a saltar-lhe das órbitas. Depois, parecendo voltar, de certo modo, a si, apanhou uma
caneta e, após várias pausas e olhares vagos, preencheu, finalmente, um cheque de cinquenta
mil francos, entregando-o, por cima da mesa, a Dupin. Este o examinou cuidadosamente e o
colocou na carteira; depois, abrindo uma escrivaninha, tirou dela uma carta e entregou-a ao
delegado de polícia. O funcionário apanhou-a tomado como que de um espasmo de alegria.
abriu-a com mãos trêmulas, lançou rápido olhar ao seu conteúdo e, depois, agarrando a porta
e lutando por abri-la, precipitou-se, por fim, sem a menor cerimônia, para fora do apartamento
e da casa, sem proferir uma única palavra desde o momento em que Dupin lhe pediu para
preencher o cheque.
Depois de sua partida, meu amigo entrou em algumas explicações.
— A polícia parisiense — disse ele — é extremamente hábil á sua maneira. Seus
agentes são perseverantes, engenhosos, astutos e perfeitamente versados nos conhecimentos
que seus deveres parecem exigir de modo especial. Assim, quando G... nos contou,
pormenorizadamente, a maneira pela qual realizou suas pesquisas no Hotel D..., não tive
dúvida de que efetuara uma investigação satisfatória... até o ponto a que chegou o seu trabalho.
— Até o ponto a que chegou o seu trabalho? — perguntei.
— Sim — respondeu Dupin. — As medidas adotadas não foram apenas as melhores
que poderiam ser tomadas, mas realizadas com absoluta perfeição. Se a carta estivesse
depositada dentro do raio de suas investigações, esses rapazes, sem dúvida, a teriam
encontrado.
Ri, simplesmente — mas ele parecia haver dito tudo aquilo com a máxima seriedade.
— As medidas, pois — prosseguiu —, eram boas em seu gênero, e foram bem
executadas: seu defeito residia em serem inaplicáveis ao caso e ao homem em questão. Um
certo conjunto de recursos altamente engenhosos é, para o delegado, uma espécie de leito de
Procusto, ao qual procura adaptar à força todos os seus planos. Mas, no caso em apreço,
cometeu uma série de erros, por ser demasiado profundo ou demasiado superficial, e muitos
colegiais raciocinam melhor do que ele. Conheci um garotinho de oito anos cujo êxito como
adivinhador, no jogo de "par ou ímpar", despertava a admiração de todos. Este jogo é simples
e se joga com bolinhas de vidro. Um dos participantes fecha na mão algumas bolinhas e

pergunta ao outro se o número é par ou ímpar. Se o companheiro acerta, ganha uma bolinha; se
erra, perde uma. O menino a que me refiro ganhou todas as bolinhas de vidro da escola.
Naturalmente, tinha um sistema de adivinhação que consistia na simples observação e no
cálculo da astúcia de seus oponentes. Suponhamos, por exemplo, que seu adversário fosse um
bobalhão que, fechando a mão, lhe perguntasse: "Par ou ímpar?" Nosso garoto responderia
"ímpar", e perderia; mas, na segunda vez, ganharia, pois diria com os seus botões: "Este
bobalhão tirou par na primeira vez, e sua astúcia é apenas suficiente para que apresente um
número ímpar na segunda vez. Direi, pois, ímpar". Diz ímpar e ganha. Ora, com um simplório
um pouco menos tolo que o primeiro, ele teria raciocinado assim: "Este sujeito viu que, na
primeira vez, eu disse ímpar e, na segunda, proporá a si mesmo, levado por um impulso a
variar de ímpar para par, como fez o primeiro simplório; mas, pensando melhor, acha que essa
variação é demasiado simples, e, finalmente, resolve-se a favor do par, como antes. Eu, por
conseguinte, direi par”. E diz par, e ganha. Pois bem. Esse sistema de raciocínio de nosso
colegial, que seus companheiros chamavam sorte, o que era, em última análise?
— Simplesmente — respondi — uma identificação do intelecto do nosso raciocinador
com o do seu oponente.
— De fato — assentiu Dupin — e, quando perguntei ao menino de que modo efetuava
essa perfeita identificação, na qual residia o teu êxito, recebi a seguinte resposta:
"Quando quero saber até que ponto alguém é inteligente, estúpido, bom ou mau, ou
quais são os seus pensamentos no momento, modelo a expressão de meu rosto, tão exatamente
quanto possível, de acordo com a expressão da referida pessoa e, depois, espero para ver
quais os sentimentos ou pensamentos que surgem em meu cérebro ou em meu coração, para
combinar ou corresponder à expressão”. Essa resposta do pequeno colegial supera em muito
toda a
profundidade espúria atribuída a Rochefoucauld, La Bougive, Maquiavel e
Campanella.
— E a identificação — acrescentei — do intelecto do raciocinador com o de seu
oponente depende, se é que o compreendo bem, da exatidão com que o intelecto deste último é
medido.
— Em sua avaliação prática, depende disso — confirmou Dupin. — E, se o delegado e
toda a sua corte têm cometido tantos enganos, isso se deve, primeiro, a uma falha nessa
identificação e, segundo, a uma apreciação inexata, ou melhor, a uma não apreciação da
inteligência daqueles com quem se metem. Consideram engenhosas apenas as suas próprias
ideias e, ao procurar alguma coisa que se ache escondida, não pensam senão nos meios que
eles próprios teriam empregado para escondê-la. Estão certos apenas num ponto: naquele em
que sua engenhosidade representa fielmente a da massa; mas, quando a astúcia do malfeitor é
diferente da deles, o malfeitor, naturalmente, os engana. Isso sempre acontece quando a astúcia
deste último está acima da deles e, muito frequentemente, quando está abaixo. Não variam seu
sistema de investigação; na melhor das hipóteses, quando são instigados por algum caso
insólito, ou por alguma recompensa extraordinária, ampliam ou exageram os seus modos de
agir habituais, sem que se afastem, no entanto, de seus princípios. No caso de D..., por
exemplo, que fizeram para mudar sua maneira de agir? Que são todas essas perfurações, essas

buscas, essas sondagens, esses exames de microscópio, essa divisão da superfície do edifício
em polegadas quadradas, devidamente anotadas? Que é tudo isso senão exagero na aplicação
de um desses princípios de investigação baseados sobre uma ordem de ideias referentes à
esperteza humana, à qual o delegado se habituou durante os longos anos de exercício de suas
funções? Não vê você que ele considera como coisa assente o fato de que todos os homens
que procuram esconder uma carta utilizam, se não precisamente um orifício feito a verruma na
perna de uma cadeira, pelo menos alguma cavidade, algum canto escuro sugerido pela mesma
ordem de ideias que levaria um homem a furar a perna de uma cadeira? E não vê também que
tais esconderijos tão recherchés só são empregados em ocasiões ordinárias e por inteligências
comuns? Porque, em todos os casos de objetos escondidos, essa maneira recherché de
ocultar-se um objeto é, desde o primeiro momento, presumível e presumida — e, assim, sua
descoberta não depende, de modo algum, da perspicácia, mas sim do simples cuidado, da
paciência e da determinação dos que procuram. Mas, quando se trata de um caso importante
— ou de um caso que, pela recompensa oferecida, seja assim encarado pela polícia — jamais
essas qualidades deixaram de ser postas em ação. Você compreenderá, agora, o que eu queria
dizer ao afirmar que, se a carta roubada tivesse sido escondida dentro do raio de investigação
do nosso delegado — ou, em outras palavras, se o princípio inspirador estivesse
compreendido nos princípios do delegado —, sua descoberta seria uma questão inteiramente
fora de dúvida. Este funcionário, porém, se enganou por completo, e a fonte remota de seu
fracasso reside na suposição de que o ministro é um idiota, pois adquiriu renome de poeta.
Segundo o delegado, todos os poetas são idiotas — e, neste caso, ele é apenas culpado de uma
non distributio medii, ao inferir que todos os poetas são idiotas.
— Mas ele é realmente poeta? — perguntei. — Sei que são dois irmãos, e que ambos
adquiriram renome nas letras. O ministro, creio eu, escreveu eruditamente sobre o cálculo
diferencial. É um matemático, e não um poeta.
— Você está enganado. Conheço-o bem. E ambas as coisas. Como poeta e matemático,
raciocinaria bem; como mero matemático, não raciocinaria de modo algum, e ficaria, assim, à
mercê do delegado.
— Você me surpreende — respondi — com essas opiniões, que têm sido desmentidas
pela voz do mundo. Naturalmente, não quererá destruir, de um golpe, ideias amadurecidas
durante tantos séculos. A razão matemática é há muito considerada como a razão par
excellence.
— “Il y a à parier” — replicou Dupin, citando Chamfort — “que toute idée publique,
toute convention reçue, est une sottise, car elle a convenu au plus grande nombre.” Os
matemáticos, concordo, fizeram tudo o que lhes foi possível para propagar o erro popular a
que você alude, e que, por ter sido promulgado como verdade, não deixa de ser erro. Como
uma arte digna de melhor causa, ensinaram-nos a aplicar o termo "análise" às operações
algébricas. Os franceses são os culpados originários desse engano particular, mas, se um
termo possui alguma importância — se as palavras derivam seu valor de sua aplicabilidade
—, então análise poderá significar álgebra, do mesmo modo que, em latim, ambitus significa
ambição, religio, religião, ou homines honesti um grupo de homens honrados.
— Vejo que você vai entrar em choque com alguns algebristas de Paris — disse-lhe eu.

— Mas prossiga.
— Impugno a validez e, por conseguinte, o valor de uma razão cultivada por meio de
qualquer forma especial que não seja a lógica abstrata. Impugno, de modo particular, o
raciocínio produzido pelo estudo das matemáticas. As matemáticas são a ciência da forma e
da quantidade; o raciocínio matemático não é mais do que a simples lógica aplicada à
observação da forma e da quantidade. O grande erro consiste em supor-se que até mesmo as
verdades daquilo que se chama álgebra pura são verdades abstratas ou gerais. E esse erro é
tão grande, que fico perplexo diante da unanimidade com que foi recebido. Os axiomas
matemáticos não são axiomas de uma verdade geral. O que é verdade com respeito à relação
— de forma ou quantidade — é, com frequência grandemente falso quanto ao que respeita à
moral, por exemplo. Nesta última ciência, não é, com frequência, verdade que a soma das
partes seja igual ao todo. Na química, também falha o axioma. Na apreciação da força motriz,
também falha, visto que dois motores, cada qual de determinada potência, não possuem
necessariamente, quando associados, uma potência igual à soma de suas duas potências
tornadas separadamente. Há numerosas outras verdades matemáticas que são somente
verdades dentro dos limites da relação. Mas o matemático argumenta, por hábito, partindo de
suas verdades finitas, como se estas fossem de uma aplicabilidade absoluta e geral — como o
mundo, na verdade, imagina que sejam. Bryant, em sua eruditíssima Mitologia, refere-se a
uma fonte análoga de erro, ao dizer que, "embora ninguém acredite nas fábulas do paganismo,
nós, com frequência, esquecemos isso, até o ponto de fazer inferência partindo delas, como se
fossem realidades vivas". Entre os algebristas, porém, que são, também eles, pagãos as
"fábulas pagãs" merecem crédito, e tais inferências são feitas não tanto devido a lapsos de
memória, mas devido a um incompreensível transtorno em seus cérebros. Em suma, não
encontrei jamais um matemático puro cm quem pudesse ter confiança, fora de suas raízes e de
suas equações; não conheci um único sequer que não tivesse como artigo de fé que x2 + px é
absoluta e incondicionalmente igual a q. Se quiser fazer uma experiência, diga a um desses
senhores que você acredita que possa haver casos em que x2+ px não seja absolutamente igual
a q, e, logo depois de ter-lhe feito compreender o que você quer dizer com isso, fuja de suas
vistas o mais rapidamente possível, pois ele, sem dúvida, procurará dar-lhe uma surra.
— O que quero dizer — continuou Dupin, enquanto eu não fazia senão rir-me destas
últimas observações — é que, se o ministro não fosse mais do que um matemático, o delegado
de polícia não teria tido necessidade de dar-me este cheque. Eu o conhecia, porém, como
matemático e poeta, e adaptei a essa sua capacidade as medidas por mim tomadas, levando em
conta as circunstâncias em que ele se achava colocado. Conhecia-o, também, não só como
homem da corte, mas, ainda, como intrigante ousado. Tal homem, pensei, não poderia ignorar a
maneira habitual de agir da polícia. Devia ter previsto — e os acontecimentos demonstraram
que, de fato, previra — os assédios disfarçados a que estaria sujeito. Devia também ter
previsto, refleti, as investigações secretas efetuadas em seu apartamento. Suas frequentes
ausências de casa, à noite, consideradas pelo delegado de polícia como coisa que viria
contribuir, sem dúvida, para o êxito de sua empresa, eu as encarei apenas como astúcia, para
que a polícia tivesse oportunidade de realizar urna busca completa em seu apartamento e
convencer-se, o mais cedo possível, como de fato aconteceu, de que a carta não estava lá.

Pareceu-me, também, que toda essa série de ideias referentes aos princípios invariáveis da
ação policial nos casos de objetos escondidos, e que tive certa dificuldade, há pouco, para
explicar-lhe, pareceu-me que toda essa série de ideias deveria, necessariamente, ter passado
pelo espírito do ministro. Isso o levaria, imperativamente. a desdenhar todos os esconderijos
habituais. Não poderia ser tão ingênuo que deixasse de ver que os lugares mais intrincados e
remotos de seu hotel seriam tão visíveis como um armário para os olhos, as pesquisas, as
verrumas e os microscópios do delegado. Percebi, em suma, que ele seria levado,
instintivamente, a agir com simplicidade, se não fosse conduzido a isso por simples
deliberação. Você talvez se recorde com que gargalhadas desesperadas o delegado acolheu,
em nossa primeira entrevista, a minha sugestão de que era bem possível que esse mistério o
perturbasse tanto devido ao fato de ser demasiado evidente.
— Sim, lembro-me bem de como ele se divertiu. Pensei mesmo que ele iria ter
convulsões de tanto rir.
— O mundo material — prosseguiu Dupin — contém muitas analogias estritas com o
imaterial e, desse modo, um certo matiz de verdade foi dado ao dogma retórico, a fim de que a
metáfora, ou símile, pudesse dar vigor a um argumento, bem como embelezar uma descrição.
O princípio da vis inertiae, por exemplo, parece ser idêntico tanto na física como na
metafísica. Não é menos certo quanto ao que se refere à primeira, que um corpo volumoso se
põe em movimento com mais dificuldade do que um pequeno, e que o seu momentum
subsequente está em proporção com essa dificuldade, e que, quanto à segunda, os intelectos de
maior capacidade, conquanto mais potentes, mais constantes e mais acidentados em seus
movimentos do que os de grau inferior, são, não obstante, mais lentos, mais embaraçados e
cheios de hesitação ao iniciar seus passos. Mais ainda: você já notou quais são os anúncios,
nas portas das lojas, que mais atraem a atenção?
— Jamais pensei no assunto — respondi.
— Há um jogo de enigmas — replicou ele — que se faz sobre um mapa. Um dos
jogadores pede ao outro que encontre determinada palavra — um nome de cidade, rio, Estado
ou império —, qualquer palavra, em suma, compreendida na extensão variegada e intrincada
do mapa. Um novato no jogo geralmente procura embaraçar seus adversários indicando nomes
impressos com as letras menores; mas os acostumados ao jogo escolhem palavras que se
estendem, em caracteres grandes, de um lado a outro do mapa. Estes últimos, como acontece
com os cartazes excessivamente grandes existentes nas ruas, escapam à observação justamente
por serem demasiado evidentes, e aqui o esquecimento material é precisamente análogo à
desatenção moral que faz com que o intelecto deixe passar despercebidas considerações
demasiado palpáveis, demasiado patentes. Mas esse é um ponto, ao que parece, que fica um
tanto acima ou um pouco abaixo da compreensão do delegado. Ele jantais achou provável, ou
possível, que o ministro houvesse depositado a carta bem debaixo do nariz de toda a gente a
fim de evitar que alguma daquela gente a descobrisse.
— Mas, quanto mais refletia eu sobre a temerária, arrojada e brilhante ideia de D...
pensando no fato de que ele devia ter sempre esse documento à mão, se é que pretendia
empregá-lo com êxito e, ainda, na evidência decisiva conseguida pelo delegado de que a carta
não se achava escondida dentro dos limites de uma investigação ordinária, tanto mais me

convencia de que, para ocultá-la, o ministro lançara mão do compreensível e sagaz expediente
de não tentar escondê-la de modo algum.
"Convencido disso, muni-me de óculos verdes e, uma bela manhã, como se o fizesse
por simples acaso, procurei o ministro em seu apartamento. Encontrei D... em casa,
bocejando, vadiando e perdendo tempo como sempre, e pretendendo estar tomado do mais
profundo ennui (tédio). Ele é, talvez, o homem mais enérgico que existe, mas isso unicamente
quando ninguém o vê.
"Para estar de acordo com o seu estado de espírito, queixei-me de minha vista fraca e
lamentei a necessidade de usar óculos, através dos quais examinava, com a máxima atenção e
minúcia, o apartamento, enquanto fingia estar atento unicamente á conversa.
"Prestei atenção especial a uma ampla mesa, junto à qual ele estava sentado e onde se
viam, em confusão, várias cartas e outros papéis bem como um ou dois instrumentos musicais
e alguns livros. Depois de longo e meticuloso exame, vi que ali nada existia que despertasse,
particularmente, qualquer suspeita.
"Por fim, meus olhos, ao percorrer o aposento, depararam com um vistoso porta-cartas
de papelão filigranado, dependurado de uma desbotada fita azul, presa bem nomeio do
consolo da lareira. Nesse porta-cartas, que tinha três ou quatro divisões, havia cinco ou seis
cartões de visita e uma carta solitária. Esta última estava muito suja e amarrotada e quase
rasgada ao meio, come se alguém, num primeiro impulso, houvesse pensado em inutilizá-la
como coisa sem importância, mas, depois, mudado de opinião. Tinha um grande selo negro,
com a inicial “D” bastante visível, e era endereçada, numa letra diminuta e feminina, ao
próprio ministro. Estava enfiada, de maneira descuidada e, ao que parecia, até mesmo
desdenhosa, numa das divisões superiores do porta-cartas.
"Mal lancei os olhos sobre a carta, concluí que era aquela que eu procurava. Era, na
verdade, sob todos os aspectos, radicalmente diferente da que o delegado nos descrevera de
maneira tão minuciosa. Na que ali estava. o selo era negro e a inicial um "D" na carta roubada,
o selo era vermelho e tinha as armas ducais da família S...
Aqui, o endereço do ministro fora traçado com letra feminina muito pequena; na outra,
o sobrescrito, dirigido a certa personalidade real, era acentuadamente ousado e incisivo.
Somente no tamanho havia uma certa correspondência. Mas, por outro lado, a grande diferença
entre ambas as cartas, a sujeira, o papel manchado e rasgado, tão em desacordo com os
verdadeiros hábitos de D..., e que revelavam o propósito de dar a quem a visse a ideia de que
se tratava de um documento sem valor, tudo isso, aliado á colocação bem visível do
documento, que o punha diante dos olhos de qualquer visitante, ajustando-se perfeitamente às
minhas conclusões anteriores, tudo isso, repito, corroborava decididamente as suspeitas de
alguém que, como eu, para lá me dirigira com a intenção de suspeitar.
"Prolonguei minha visita tanto quanto possível e, enquanto mantinha animada conversa
com o ministro, sobre um tema que sabia não deixara jamais de interessá-lo e entusiasmá-lo,
conservei a atenção presa á carta. Durante esse exame, guardei na memória o aspecto exterior
e a disposição dos papéis no porta-cartas, chegando, por fim, a uma descoberta que dissipou
por completo qualquer dúvida que eu ainda pudesse ter. Ao observar atentamente as bordas do
papel, verifiquei que as mesmas estavam mais estragadas do que parecia necessário,

Apresentavam o aspecto irregular que se nota quando um papel duro, depois de haver sido
dobrado e prensado numa dobradeira, é dobrado novamente em sentido contrário, embora isso
seja feito sobre as mesmas dobras que constituíam o seu formato anterior. Bastou-me essa
descoberta. Era evidente para mim que a carta fora dobrada ao contrário, como uma luva que
se vira no avesso, sobrescrita de novo e novamente lacrada. Despedi-me do ministro e sai
incontinente, deixando uma tabaqueira de ouro sobre a mesa.
"Na manhã seguinte, voltei à procura de minha tabaqueira, ocasião em que reiniciamos,
com bastante vivacidade, a conversa do dia anterior. Enquanto palestrávamos, ouvimos forte
detonação de arma de fogo bem defronte do Hotel, seguida de uma série de gritos horríveis e
do vozerio de uma multidão. D... precipitou-se em direção da janela, abriu-a e olhou para
baixo. Entrementes, aproximei-me do porta-cartas, apanhei o documento, meti-o no bolso e o
substituí por um fac-símile (quanto ao que se referia ao aspecto exterior) preparado
cuidadosamente em minha casa, imitando facilmente a inicial "D" por meio de um elo feito de
miolo de pão.
"O alvoroço que se verificara na rua fora causado pelo procedimento insensato de um
homem armado de mosquete. Disparara-o entre uma multidão de mulheres e crianças. Mas,
como a arma não estava carregada senão com pólvora seca, o indivíduo foi tomado por
bêbado ou lunático, e permitiram-lhe que seguisse seu caminho. Depois que o homem se foi,
D...retirou-se da janela da qual eu também me aproximara logo após conseguir a carta.
Decorrido um instante, despedi-me dele. O pretenso lunático era um homem que estava a meu
serviço."
— Mas o que pretendia você — perguntei — ao substituir a carta por um fac-símile?
Não teria sido melhor, logo na primeira visita, tê-la apanhado de uma vez e ido embora?
— D... — respondeu Dupin — é homem decidido de grande coragem. Além disso,
existem, em seu hotel, criados fiéis aos seus interesses. Tivesse eu feito o que você sugere,
talvez não conseguisse sair vivo de sua presença "ministerial". A boa gente de Paris não
ouviria mais notícias minhas. Mas, à parte estas considerações, eu tinha um fim em vista. Você
sabe quais são minhas simpatias políticas. Nesse assunto, ajo como partidário da senhora em
apreço. Durante dezoito meses, o ministro a teve à sua mercê. Agora, é ela quem o tem a ele,
já que ele ignora que a carta já não está em seu poder e continuará a agir como se ainda a
possuísse. Desse modo, encaminha-se, inevitavelmente, sem o saber, rumo à sua própria ruína
política. Sua queda será tão precipitada quanto desastrada. Está bem que se fale do facilis
descensus Averni, mas em toda a espécie de ascenção, como dizia Catalani em seus cantos, é
muito mais fácil subir que descer. No presente caso, não tenho simpatia alguma — e nem
sequer piedade — por aquele que desce. És esse monstrum horrendum — o homem genial sem
princípios. Confesso, porém, que gostaria de conhecer o caráter exato de seus pensamentos
quando, ao ser desafiado por aquela a quem o delegado se refere como "uma certa pessoa",
resolva abrir o papel que deixei em seu porta-cartas.
— Como! Você colocou lá alguma coisa particular?
— Ora, não seria inteiramente correto deixar o interior em branco... Seria uma ofensa.
Certa vez, em Viena, D... me pregou uma peça, e eu lhe disse, bem-humorado, que não me
esqueceria daquilo. De modo que, como sabia que ele iria sentir certa curiosidade sobre a

identidade da pessoa que o sobrepujara em astúcia, achei que seria uma pena deixar de darlhe um indício. Ele conhece bem minha letra e, assim, apenas copiei, no meio da tolha em
branco, o seguinte:
... un dessein si funeste,
s’il n’est digne d’Artrée, est digne de Thyest.
São palavras que podem ser encontradas em Atrée, de Crébillon.
FIM DA TRILOGIA DUPIN

